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 ػبَ ِذخً
 

 السامٌة الملكٌة التوجٌهات تفعٌل إطار فً 5302 لسنة المالٌة قانون مشروع ٌندرج

 53و ٌولٌو 03 بتارٌخً التوالً على والشعب الملك ثورة وذكرى العرش خطابً فً الواردة

 بمناسبة 5302 أكتوبر 34 بتارٌخ الملك جبللة ألقاه الذي الملكً الخطاب فً وكذا 5302 ؼشت

 . التاسعة التشرٌعٌة الوالٌة من الخامسة التشرٌعٌة السنة من األولى الدورة افتتاح
 

 لمواصلة والٌتها، من ةاألخٌر السنة خبلل ها،عزمو الحكومة إرادة المشروع هذا وٌترجم
 والتضامن واالزدهار والحداثة الدٌمقراطٌة مبادئ على المرتكزة والقانون الحق دولة بناء مسلسل
 .والدولً اإلقلٌمً وإشعاعها العرٌقة وحضارتها الثابتة السٌادٌة قٌمها من المستمدة
 

 الحكومً البرنامج تفعٌل مواصلة مسار فً 5302 لسنة المالٌة قانون مشروع ٌندرج كما

 وتوطٌد الكبرى الهٌكلٌة اتاإلصبلح ومتابعة للدستور الفعلً التنزٌل استكمال إلى الهادؾ
 بٌن لثمراتها العادل والتوزٌع الثروة وخلق النمو تحفٌز على بنًنالم المؽربً االقتصادي النموذج
 .الوطنً التراب كافة مستوى على المواطنٌن جمٌع

 

 مهمٌن هٌكلٌٌن إصبلحٌن بتفعٌل تتسم سنة خبلل المشروع، هذا ٌؤتً ذلك، إلى إضافة
 محورٌا دورا الترابٌة للجماعات تعطً التً الموسعة الجهوٌة من بكل األمر وٌتعلق التنفٌذ، حٌز
  المالٌة لقانون التنظٌمً بالقانونكذا و اقتصادٌة،-السوسٌو التنمٌة تحقٌق أجل من الدولة جانب إلى

 .العمومٌة للمالٌة التدبٌرٌة لٌاتاآل لتحدٌث جدٌدة آفاق ٌفتح الذي
 

 الدولً الصعٌد على النمو بهشاشة ٌتسم اقتصادي سٌاق فً المشروع هذا كذلك وٌندرج
 مقابل 5302 سنة رسمب %0,0 فً العالمً النمو نسبة تستقر أن ٌتوقع إذ المحدودة، ودٌنامٌته

 بنمو مدعومة المتقدمة االقتصادات نمو آفاق تتحسن أن ٌتوقع كما ،5303 سنةبرسم  0,3%

 بالرؼم وذلك 5302 سنة %5,2 مقابل 5302 سنة %0 ٌبلػ أن ٌتوقع الذي ٌكًاألمر االقتصاد

 أن ٌتوقع وبالتالً. للنفط المصدرة البلدانو الصاعدة للبلدان االقتصادي للنمو المتوقع التراجع من
 .5302 سنة برسم% 0,3 حوالً العالمً النمو ٌبلػ

 

 االسترجاع بفضل وثٌرته على الوطنً االقتصادي النمو ٌحافظ أن المتوقع من أنه، إال
 المواد أسعار انخفاض وثٌرة بفعل وكذا األساسٌٌن االقتصادٌٌن بناشركا لدٌنامٌة التدرٌجً
 لتطوٌر مبلبمة األورو لمنطقة بالنسبة المتوسط األمد على النمو توقعات تبدو وهكذا. األولٌة

 على النمو ضعؾ من التخوفات رؼم المتوسط األبٌض البحر ضفتً بٌن التجارٌة المبادالت
 .المنطقة هذه مستوى
  

 ٌتسم واعد وطنً سٌاق فً 5302 لسنة المالٌة قانون مشروع ٌندرج ذلك، إلى ضافةباإل

 تخفٌض من مكنت والتً اقتصادٌة،-الماكرو التوازنات فً التحكم استعادة جهود بمواصلة أساسا
وعجز الحساب الجاري  الخام الداخلً الناتج من %;,> إلى %A,> من المٌزانٌاتً العجزكل من 

 5303 سنةبرسم  التوالًعلى  الخام الداخلً الناتج من %@,:إلى  %?,=لمٌزان األداءات من 

 .5302 سنةتوقعات نهاٌة و
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 المتسم الجهوي السٌاق من بالرؼم مشجعة نتابج للببلد الخارجٌة التوازنات سجلت كما
 سنة من األولى الثمانٌة شهراأل خبلل التجاري العجز تراجع إذ. مبلبمة ؼٌر إحداث عدةتوالً ب

. 5303 سنة من الفترة نفس مع مقارنة% 02,0 نسبة ٌعادل ما أي درهم ملٌار A: ب 5302

 .درهم ملٌار ;1,9ب الصادرات وارتفاع درهم ملٌار A,=9 ب الواردات تراجع إلى ذلك وٌعزى
 

 مداخٌل فً المسجل الطفٌؾ االنخفاض تعوٌض تموخبلل نفس الفترة  ،أخرى جهة من
 المقٌمٌن المؽاربة تحوٌبلت بارتفاع ، %9,0 ب قدرٌ بانخفاض أي درهم ملٌون 88@ ب األسفار
 .%2,5 تناهز بزٌادة أي درهم ملٌار 9,: ب بالخارج
 

 درهم ملٌار :,>: إلى لتصل ارتفاعها المباشرة األجنبٌة االستثمارات تدفقات تواصل كما،

 .5303 سنة من األولى الثمانٌة شهراأل مع مقارنة %55,4 بزٌادة أي ،5303 ؼشت شهر نهاٌة
 

 ؼاٌة إلى درهم ملٌار 213,4 فً لتستقر العملة من الصافٌة االحتٌاطات تحسنت وهكذا،

       أشهر 4 مقابل الواردات من ٌوما 05و أشهر 2 ٌؽطً ما أي ،5302 سنة من شتنبر شهر

 .5303 سنة من ؼشت نهاٌة حدود إلى ٌوما 53و
 

 ثمارها، تعطً الوطنً لبلقتصاد ًنتاجاإل النسٌج تنوٌع جهود أضحت ،أخرى جهة ومن
 ٌتوقع والتً الفبلحٌة ؼٌر لؤلنشطة المضافة القٌمة شهدته الذي الملحوظ التحسن فً ذلك وٌتجلى

 .5302 سنة بنهاٌة %5,2 مقابل 5302 سنة %0,3 لتبلػ وتٌرتها تتسارع أن
  

 والدولً، الوطنً للسٌاق المحددة العناصر وعلى المعتمد المرجعً طاراإل على وبناء
 :التالٌة األولوٌات على 5302 لسنة المالٌة قانون مشروع ٌرتكز

 

 تحفٌز عبر العرض وٌشجع الطلب دعم ٌواصل متوازن، اقتصادي نمو أسس توطٌد 
 ؛القطاعٌة المخططات وتسرٌع المقاولة ودعم الخاص االستثمار إنعاشو التصنٌع

 

 فرص وٌوفر ةالمجالٌو االجتماعٌة الفوارق ٌقلص ،ٌمدمج اقتصادي نمو دعائم قوٌةت 
 الالئق؛ الشغل

 

  الكبرى؛ الهٌكلٌة اتاإلصالح وتٌرة من الرفعو الجهوٌة تفعٌل تسرٌع 
 

 التدرٌجٌة االستعادة مجهود ومواصلة المالٌة لقانون التنظٌمً القانون إصالح تفعٌل 
 .اقتصادٌة الماكرو للتوازنات

 

 للناتج نمو معدل تحقٌق إلى 5302 سنة برسم المالٌة قانون مشروع عبر الحكومة وتطمح

 وذلك ،الخام الداخلً الناتج من % =,; حدود فً مٌزانٌةال عجز وتقلٌص %; بنسبة الخام الداخلً
 تضخم ومعدل قنطار ملٌون 70 ٌبلػ الحبوب من زراعً محصول توقع حددت فرضٌات على بناء

 ومتوسط دوالر 9< فً البترول برمٌل سعر ومتوسط الخام الداخلً الناتج من %?,9 حدود فً
 .للطن دوالرا 8=> فً انتالبو ؼاز سعر

 

 والمعطٌات الحكومة عمل وبرنامج العامة والتوجهات المرجعً طاراإل المذكرة، هذه تقدم
 .5302 سنة برسم المالٌة قانون مشروع إطار فً المقترحة جراءاتواإل واألحكام الرقمٌة
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 اٌّبٌَخ لبٔوْ ٌّطزوع اٌؼبِخ واٌزوخھبد اٌّزخؼٌ ـبراإل :األوي اٌجبة
 

 المرجعً طاراإل 1.1
 

 التوجٌهات أساس على 5302 سنة برسم المالٌة قانون لمشروع المرجعً طاراإل ٌنبنً
 المجٌد العرش لعٌد عشر السادسة الذكرى بمناسبة الملكٌٌن الخطابٌن فً الواردة السامٌة الملكٌة

 الملك جبللة ألقاه الذي الملكً الخطاب فً وكذا والشعب الملك لثورةالثانٌة والستون  والذكرى
 .التاسعة التشرٌعٌة الوالٌة من الخامسة التشرٌعٌة السنة من األولى الدورة افتتاح بمناسبة

 

 استكمال أفق فً الحكومً البرنامج تفعٌل مواصلة سٌاق فً أٌضا المشروع هذا وٌندرج
 خبلل الهٌكلٌة اتاإلصبلح وتوطٌد الكبرى األوراش إنجاز وثٌرة وتسرٌع للدستور الفعلً التنزٌل

 .الحكومة والٌة من ةاألخٌر السنة تعتبر التً 5302 سنة
 

 السامٌة الملكٌة التوجٌهات .1.1.1
 

 الخطاب وكذلك 5302 ٌولٌو 30 بتارٌخ ألقاه الذي العرش خطاب فً الملك جبللة أبرز
 :التالٌة األولوٌات والشعب الملك ثورة ذكرى بمناسبة  5302 ؼشت 53 بتارٌخ لقاهأ الذي

  

 قٌم تعزٌز على تقوم تشاركٌة مقاربة اعتماد خبلل من الببلد واستقرار أمن على الحفاظ 
 والتطرؾ؛ اإلرهاب ومواجهة والتسامح االنفتاح

 

 الوزارٌة القطاعات مختلؾ بٌن الشراكة على ٌقوم مندمج، عمل مخطط وضع 
 االجتماعً للورش األساسٌة التموٌل وسابل توفٌر  إلى وٌرمً المعنٌة، والمإسسات

 فً المواطنٌن أوضاع تحسٌن بهدؾ انطبلقته الجبللة صاحب أعطى الذي الطموح
 دقٌق؛ زمنً لجدول وفقا وذلك والمعزولة، النابٌة المناطق فً هشاشة وضعٌة

 

 حقٌقٌة كدعامة للمملكة الجنوبٌة لؤلقالٌم التنموي النموذج فٌها بما المتقدمة الجهوٌة تطبٌق 
 الجهات؛ بٌن والتوازن والتكامل الفبات بٌن والتضامن والترابٌة الوطنٌة الوحدة لمؽرب

 

 فً العشوابٌة واألحٌاء المهمشة المناطق وتنمٌة االجتماعٌة بالسٌاسات االهتمام من المزٌد 
 على البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة المبادرة مشارٌع تركٌز خبلل من وذلك الحضرٌة المناطق
 ؛ المناطق بهذه المسجلة االجتماعً العجز لمظاهر التصدي

 

 وطنهم خدمة من لتمكٌنهم فعالة قرب سٌاسة تفعٌل فً المحلٌٌن المنتخبٌن دور تعزٌز 
 ثقتهم؛ منحوهم الذٌن والمواطنٌن

 

 بهوٌتهم، تمسكهم وتوطٌد بالخارج المقٌمٌن المواطنٌن شإون رعاٌة على الحرص 
 عبر الوطنٌة الحٌاة فً مشاركتهم تعزٌز وكذا وطنهم تنمٌة فً المساهمة من وتمكٌنهم

 وهٌآت االستشارٌة، المإسسات فً ممثلٌهم إدماجب المتعلقة الدستور مقتضٌات تفعٌل
 التشاركٌة؛ والدٌمقراطٌة الحكامة

 

 المختصة الوطنٌة المإسسات بٌن والتنسٌق التفاعل على تقوم مندمجة استراتٌجٌة بلورة 
 الخارج؛ مؽاربة مصالح خدمة فً نجاعة أكثر وجعلها الهجرة بقضاٌا
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 كفٌلة وجعلها المؽربٌة للمدرسة االعتبار رد بهدؾ التعلٌم لقطاع جوهري بإصبلح القٌام 
 إطار فً اإلصبلح هذا صٌاؼة ستتم كما. المطلوب والتنموي التربوي بدورها بالقٌام
 البعٌد، المدى على الرإٌة ٌحدد إطار – قانون اعتماد خبلل من ملزم، وطنً تعاقدي
 ؛اإلصبلح لمسلسل حدا وٌضع

 

 تتطلب التً التخصصات فً والسٌما الجودة وعالً متجدد مهنً بتكوٌن النهوض 
 للشباب؛ الشؽل فرص ٌضمن بما علٌا دراسات

 

 الثابتة بالمبادئ االلتزام مع الوطنً، الدبلوماسً العمل وتوجهات أسلوب فً النظر إعادة 
 والتضامن الصرامة فً والمتمثلة الخارجٌة عبلقاته فً المؽرب علٌها ٌرتكز التً

 ومنصفة متوازنة شراكة إقامة خبلل من الخارج مع التعاون توطٌد وكذا. والمصداقٌة
 .الضٌقة الظرفٌة المصالح تتجاوز

 

بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشرٌعٌة  5302أكتوبر  34بتارٌخ  هخطاب خبلل

 :  لىإ الملك جبللة أشار ،الخامسة من الوالٌة التشرٌعٌة التاسعة
 

 التشرٌعٌة، السنة هذه خبلل الدستورٌة المإسسات إحداث استكمال قصد التعببة ضرورة 
 كآخر التشرٌعٌة الوالٌة هذه نهاٌة ٌحدد الذي الدستور من 32 الفصل ألحكام طبقا وذلك

 الضروري من حصبأ أنه كما. البرلمان مصادقة على التنظٌمٌة القوانٌن لعرض أجل
  ؛فعالٌة ذات جهوٌة مإسسات إحداث

 

 الطابع بتفعٌل المتعلقة التنظٌمٌة القوانٌن مشارٌع صٌاؼة بإنهاء خصوصا األمر ٌتعلقو
 حق وبممارسة المؽربٌة والثقافة للؽات الوطنً وبالمجلس األمازٌؽٌة للؽة الرسمً

 على المصادقة بتسرٌع وكذا. البرلمان مصادقة على تهاوإحال الوصاٌة وبمجلس االضراب
 بالسلطة المتعلقة تلك وخاصة، البرلمان على المعروضة التنظٌمٌة القوانٌن مشارٌع

 ؛التمٌٌز أشكال كل ومكافحة المناصفة هٌؤة قانون مشروع إلى إضافة القضابٌة،
 

 وإنما ذاتها، حد فً ؼاٌة تعتبر ال الرسمٌة الجرٌدة فً ونشرها القوانٌن على المصادقة إن 
 الدستورٌة المحكمة تنصٌب وجب لذا. المإسسات وتنصٌب التشرٌعات هذه تفعٌل أٌضا
 والهٌؤة المنافسة بمجلس المتعلقة القانونٌة النصوص تفعٌل ٌتعٌن كما ،اآلجال أقرب فً

 .الرشوة من والوقاٌة للنزاهة الوطنٌة
 

 ة. أولوٌات الحكوم1.1.1
 

 برنامجها تنفٌذ إطار فً ةاألخٌر السنوات خبلل هاقٌتحقتم  التً المشجعة للنتابج اعتبارا
 ةاألخٌر السنة وهً ،5302 سنة خبلل عملها الحكومة ستركز السامٌة، الملكٌة للتوجٌهٌات وفقا

 :التالٌة األولوٌة ذات األوراش على والٌتها، من
 

 للببلد؛ الترابٌة الوحدة عن والدفاع الوطنٌة السٌادة على الحفاظ 
 

 اتاإلصبلح تفعٌل تسرٌع فً قدما والمضً للدستور وفقا المإسساتً البناء استكمال 
 الترابٌة الجماعات دور وتكرٌس المتقدمة الجهوٌة تنزٌلب األمر وٌتعلق. الكبرى الهٌكلٌة
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 بٌن التضامن لمبدأ وفقا التقاعد أنظمة إصبلح وتفعٌل االجتماعٌة و االقتصادٌة التنمٌة فً
 على األنظمة هذه تؽطٌة وتعمٌم للمتقاعدٌن المكتسبة الحقوق على الحفاظ مع األجٌال
 المقاصة؛ وإصبلح الضرٌبً اإلصبلح ومواصلة المستفٌدة ؼٌر الفبات

 

 مسلسل فً جدٌدة لمرحلة ٌإسس الذي المالٌة، لقانون الجدٌد التنظٌمً القانون تفعٌل 
 والمحاسبة؛ العمومٌة المالٌة ونجاعة الشفافٌة تعزٌز

 

 الشركاء ثقة تعزٌز بؽٌة اقتصادٌة الماكرو للتوازنات التدرٌجٌة االستعادة مواصلة 
 الدولٌة؛ الساحة على ببلدنا تموقع وتقوٌة الخارجٌٌن

 

 إنعاش وكذلك الوطنً ًنتاجاإل النسٌج لٌتحو وجهود االقتصادي طاالنش وتٌرة تسرٌع 
 الخاصة االستثمارات وتشجٌع العمومً االستثماري المجهود تعزٌز خبلل من التشؽٌل
 االقتصاد؛ تموٌل شروط وتحسٌن المالً القطاع وتحدٌث عمالاأل مناخ وتحسٌن والمقاولة

 

 واإلقصاء التهمٌش أشكال وجمٌع الفقر لمحاربة مندمجة اجتماعٌة سٌاسة تنزٌل مواصلة 
 القطاعات مختلؾ لدعم المبذولة الجهود تعزٌز خبلل من والترابٌٌن االجتماعٌٌن
 االجتماعٌة الفبات جمٌع عٌش ظروؾ وتحسٌن البشري المال رأس وتشجٌع االجتماعٌة

 .الوطنً التراب مجموع مستوى على
 

 العدالة منظومة لتعزٌز خاصة أهمٌة الحكومة ستولً الجهود، هذه مع وبالموازاة
 االجتماعٌة الفباتب التكفل آلٌات تقوٌةو العالم ومؽاربة المرأة حقوق وتعزٌز الفردٌة والحرٌات
 .هشة وضعٌة فً المتواجدة
 

 . التوجهات العامة1.1
 

 قانون مشروع ٌتمحور الحكومً، البرنامج واللتزامات السامٌة الملكٌة لتوجٌهاتل اوفق
 :التالٌة األولوٌات حول 5302 لسنة المالٌة

 

 تحفٌز عبر العرض وٌشجع الطلب دعم ٌواصل متوازن اقتصادي نمو أسس توطٌد 
 القطاعٌة المخططات وتسرٌع المقاولة ودعم الخاص االستثمار إنعاشو التصنٌع

 

 اعتماد بفضل ببلدنا تمكنت ة،األخٌر السنوات خبلل تحققت التً اتنجازاإل إلى ضافةباإل
 مستوٌات تحقٌق من العرض شجٌعوت الطلب دعم على القابم  االقتصادي للنمو جدٌد نموذج
 .الوطنً االقتصاد مناعة وتعزٌز ًنتاجاإل النسٌج بنٌةل التدرٌجً تحوٌلالو للنمو مشجعة

 

 على ببلدنا تموقع ودعم الصناعً لتسرٌعا مخطط تفعٌل الحكومة واصلست وهكذا،
  الصناعٌة والموازنة االندماج وتقوٌة الصناعٌة النظم تطوٌر عبر العالمٌة، القٌمة سبلسل مستوى

 . الصناعً التطوٌر ودعم مواكبةل واالستثماراتالتنمٌة الصناعٌة  صندوق إطار فً
 

 والطاقٌة، الؽذابٌة التبعٌة وتقلٌص الوطنً لبلقتصاد ٌةنتاجاإل القاعدة تنوٌع وبؽٌة كذلك،
 بمخطط أساسا األمر وٌتعلق .القطاعٌة االستراتٌجٌات مختلؾ تنفٌذ تسرٌع 5302 سنة ستعرؾ

 الحفاظ مجاوبر الطاقٌة االستراتٌجٌةو للسٌاحة 5353 ورإٌة هالٌوتٌس ومخطط األخضر المؽرب

 .البٌبة على
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 تعببة إلى الرامٌة المبادرات وتعزٌز توطٌد  على الحكومة ستحرص ذلك، إلى ضافةباإل
 وتطوٌر التحتٌة اتالبنٌاألوراش الكبرى  تنفٌذ ودعم والدولٌة الوطنٌة الخاصة االستثمارات

 الفرص استؽبلل ضرورة مع الخاصة، لبلستثمارات رافعة باعتبارها واللوجٌستٌك، النقل وسابل
    .والخاص العام القطاعٌن بٌن للشراكة الجدٌد القانونً طاراإل ٌتٌحها التً

 

 كذاو االستثمار وتحفٌز عمالاأل مناخ تحسٌن إلى الرامٌة الجهود مواصلة ستتم كما
 فمن وهكذا،. جدا والصؽٌرة والمتوسطة ىرالصؽ المقاوالت السٌماو المقاوالت دعم مواصلة
 بها، المتعلق" المصدم" تصفٌة ومواصلة المضافة، القٌمة على الضرٌبة ارجاعات تسرٌع المرتقب
 على المتراكمة المتؤخرات أداء وكذلك العمومٌة، بالصفقات المتعلقة األداء آجال وتقلٌص
 تام احترام فً الوطنٌة، لؤلفضلٌة الفعلً التطبٌق على الحرص مع العمومٌة والمقاوالت اإلدارات

 .للمؽرب الدولٌة لبللتزامات
 

 القانون تفعٌل عبر والمقاولة االستثمار دٌنامٌة لمواكبة المالً القطاع تحدٌث سٌتم كما 
 مع موازاة وذلك للمستثمرٌن المتاحة المالٌة األسواق أدوات وتنوٌع التشاركٌة واالبناك البنكً

 عن فضبل هذا. البٌضاء للدار المالً وللقطب القٌم لبورصة التشرٌعً طاراإل تحدٌث مواصلة
 .والمتوسطة والصؽرى جدا ةرٌالصؽ للمقاوالت المالٌة المواكبة آلٌات تقوٌة

 

 المراقبة وتشدٌد االقتصاد، فً التدرٌجً بلندماجل المهٌكل ؼٌر القطاع تحفٌزكما سٌتم 
 ٌضمن بما المستوردة، للسلع والسبلمة الجودة معاٌٌر تطبٌق على والحرص والجمركٌة الجبابٌة
 االقتصادٌٌن الفاعلٌن بٌن الشرٌفة والمنافسة الشفافٌة قواعد وإرساء المؽربً المستهلك حماٌة
 .الوطنً االقتصادي النسٌج وحماٌة

 

 ودعم األسواق تنوٌع فً ةاألخٌر السنوات خبلل المبذولة الجهود الحكومة ستواصل أٌضا،
 من التامة االستفادة من ببلدنا تمكن التً التدابٌر توطٌد خبلل من المصدرة والمقاوالت التصدٌر
  ومختلؾ ٌكٌةاألمر المتحدة والوالٌات األوروبً االتحاد مع خاصة الحر، التبادل اتفاقٌات

 اإلٌجابٌة آلثارل األمثل واالستثمار االقتصادٌة الدبلوماسٌة تقوٌة وكذلك الصاعدة االقتصادات
 فرٌقٌاا دول مع وخاصة جنوب-جنوب التعاون تعزٌز على المبنٌة الملك لجبللة الرشٌدة للسٌاسة
 .الصحراء جنوب

 

 فرص وٌوفر والمجالٌة االجتماعٌة الفوارق ٌقلص ٌمدمج، اقتصادي نمو دعائم تقوٌة 
 الالئق الشغل

 

 تبقى االقتصاد وتحول االقتصادي النمو مجاالت فً ببلدنا حققتها التً المقنعة النتابج إن
 جمٌع استفادة تروم مدمجة مقاربة إطار فً للثروة عادل توزٌع سٌاسة ؼٌاب فً معنى ذات ؼٌر

 .االجتماعٌة الفبات
 

 إكدت تًال السامٌة الملكٌة التوجهات لتفعٌل األولوٌة الحكومة ستعطً المنطلق، هذا ومن  
 النابٌة المناطق فً المسجل الخصاص وسد والهشاشة الفقر لمحاربة الجهود مضاعفة على

 والجافة الصحراوٌة المناطق كذاو والرٌؾ لؤلطلس الجبلٌة المناطق فً خصوصا والمعزولة،
 والخدمات التحتٌة البنٌات مستوى على وذلك والسواحل السهول فً القرى بعض وفً والواحات
 .والصحة التعلٌمووالكهرباء  ءوالماالطرق  مجاالت فً سواء األساسٌة االجتماعٌة
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 بٌن الشراكة على ٌقوم مندمج، عمل مخطط وضع على الحكومة ستعمل الصدد، هذا وفً

 مع بالتوازي المشارٌع تموٌل وسابل توفٌر بؽٌة المعنٌة، والمإسسات الوزارٌة القطاعات مختلؾ
 .هانجازإل دقٌقة برمجة تحدٌد

 

 برامج مع هتدخبلت وتكامل إلتقابٌة ضمان على الحرص مع المخطط هذا تنفٌذ وسٌتم هذا
 برامجها إطار فً الجهات مع لشراكات التؤسٌس مع موازاة البشرٌة، للتنمٌة الوطنٌة المبادرة
 توازن إقامة أجل من لها المتاحة المالٌة والموارد الجدٌدة المإهبلت من االستفادة عبر التنموٌة،

 .القروٌة الهجرة ومكافحة جاالتالم مختلؾ بٌن
 

 مرتكزات أهم عتبر من بٌنت التً التشؽٌل، مسؤلة الحكومة تضع ذلك، إلى ضافةباإل
 عٌصنتال لتعزٌز االهتمام بالػ إٌبلء سٌتم ،طاراإل هذا وفً. أولوٌاتها مقدمة فً المندمجة، التنمٌة

 المقاوالت ودعم الكبرى، االستثمارات تحفٌز ٌشكل كما ،خرىاأل القطاعٌة واالستراتٌجٌات
 بالتدابٌر الحكومة اهتمام مدى على دلٌبل المهٌكل، ؼٌر القطاع إدماجو والمتوسطة الصؽٌرة
 .الشؽل فرص خلق ىعل المحفزة

 

 فً التشؽٌل وضع تروم التً للتشؽٌل، الوطنٌة االستراتٌجٌة أساس التدابٌر هذه وتشكل
 االقتصادٌة بعاداأل االعتبار بعٌن تؤخذ شمولٌة مقاربة إطار فً العمومٌة السٌاسات صلب

 سوق مستوى على المسجلة الخصاص أوجه مختلؾ وكذا االشكالٌة، بهذه المرتبطة والمإسساتٌة
 .التشؽٌل إنعاش برامج طرؾ من المستهدفة والفبات لشؽال

 

 القطاعات لحاجٌات واالستجابة القطاعٌة االستراتٌجٌات تفعٌل مواكبة أجل منو كذلك،
 ،5302 لسنة المالٌة قانون مشروع برسم ٌتوقع البشرٌة، الموارد من والمإسسات الوزارٌة

 .مالٌا منصبا 529443 إحداث
 

 لصٌانة األساسٌة المقومات من الشؽل فرص وتوفٌر العٌش ظروؾ تحسٌن كان وإذا
 تعتزم المنطلق، هذا ومن .للتنمٌة محورٌا عامبل ٌشكل التعلٌم إصبلح فإن المواطن كرامة

 الجوهري اإلصبلح هذا تفعٌل فً المتدخلٌن، كافة مع بالتعاون الجاد، االنخراط الحكومة
 األجٌال إعدادو التربوي بدورها  تقوم وٌجعلها المؽربٌة، للمدرسة االعتبار ٌعٌد بما والمصٌري،
 .الببلد وأمن واالزدهار التنمٌة فً للمساهمة المستقبلٌة
 

 الصحٌة الخدمات وتحسٌن تعزٌز إلى الرامٌة الحكومٌة الجهود على ذاته األمر وٌنطبق
 لتكثٌؾ خاصة أهمٌة إٌبلء مع الصحٌة والتجهٌزات التحتٌة البنٌات وتؤهٌل االجتماعٌة والرعاٌة
 تنفٌذ  وتسرٌع والمتوسط المحدود الدخل ذات االجتماعٌة للفبات الموجه السكنً العرض وتنوٌع
 توفٌر على العمل مع موازاة وذلك باالنهٌار، المهدد والسكن الصفٌح مدن على القضاء برامج
 والبناء، التعمٌر مجاالت فً االختبلالت من والحد للمواطنٌن البلبق السكن وظروؾ شروط
 . الوطنً التراب إعداد سٌاسة أولوٌات تتصدر والتً

 

 على العمل سٌتم التنمٌة، عملٌة فً محورٌا وفاعبل للمجتمع أساسٌا مكونا المرأة وباعتبار
 بؤوضاعهن والنهوض النساء عٌش ظروؾ لتحسٌن الهادفة والمشارٌع البرامج وتكثٌؾ مواصلة
 دعم إلى الهادفة التدابٌر مع وبالموازاة وهكذا،. لببلدنا التنموٌة المسٌرة فً اندماجهن وتشجٌع
 االجتماعً التماسك لدعم المخصصٌن الصندوقٌن خبلل من هشة، وضعٌة فً واألرامل المطلقات
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 المشارٌع تطوٌر طرٌق عن المهمشة واألحٌاء القرى فً النساء مواكبة وكذا العابلً وللتكافل
 مناصب إلى الولوج فً المساواة لدعم جراءاتاإل تفعٌل مواصلة على العمل سٌتم للدخل، المدرة
 ضحاٌا بالنساء والتكفل النساء ضد العنؾ ومحاربة واالقتصادي، والسٌاسً اإلداري القرار اتخاد
 .العنؾ

 

 عبر خاصٌن، وتتبع باهتمام الطفولة حماٌة مجال فً الحكومٌة السٌاسة تفعٌل سٌحظى كما
 األطفال عٌش ظروؾ لتحسٌن البلزمة جراءاتاإل اتخاذو األطفال لحماٌة القانونً طاراإل تقوٌة
 .والتربوٌة التعلٌمٌة المنظومة فً همإدماج إعادةو المخاطر مختلؾ من وحماٌتهم هشة وضعٌة فً

 

 الفنٌة األنشطة دعم خبلل من ومواكبتهم الشباب لتؤطٌر خاصا مااهتما الحكومة وستولً
 التكوٌن ومراكز الشباب ودور والمكتبات الثقافٌة المراكز شبكة وتقوٌة أصنافها بكل واإلبداعٌة
 .للقرب رٌاضٌة -السوسٌو والمراكز الرٌاضً
 

 من العالم، مؽاربة شإون لتدبٌر المندمجة السٌاسةتنفٌذ  مواصلة ستتم ،أخرى جهة من
 مع وأنجع أفضل بشكل التجاوب من ٌمكن بما المتدخلٌن، مختلؾ بٌن االلتقابٌة تحقٌق خبلل

 الملكٌة التوجٌهات تفعٌل على الجهود تركز سوؾ ،طاراإل هذا وفً. وقضاٌاهم تطلعاتهم مختلؾ
 مع التواصل تحسٌن عبر القنصلٌات، بعض تعرفها التً والمشاكل لبلختبلالت حد لوضعالسامٌة 

 المساطر وتحدٌث وتبسٌط لفابدتهم القرب خدمات ووضع بالخارج المقٌمة المؽربٌة الجالٌة أفراد
  .حقوقهم وحماٌة لكرامتهم تام احترام فً

 

 المإسسات فً ممثلٌهم إدماجب المتعلقة الدستورٌة المقتضٌات تفعٌل إلى إضافة
 .السامٌة الملكٌة للتوجٌهات وفقا التشاركٌة، والدٌمقراطٌة الحكامة وهٌبات االستشارٌة،

 

 بما الهجرة، بسٌاسة المتعلقة السامٌة الملكٌة التوجٌهٌات تفعٌل سٌتم السٌاق، نفس وفً
 ٌفرضه وما الجدٌد الدستور روح مع وكذلك العرٌقة، المؽربٌة والحضارة النبٌلة القٌم مع ٌنسجم
 . الجهوي محٌطه ضمن المؽرب إشعاع  ترسٌخ أجل من ذلكو الدولً، القانون
 

 الكبرى الهٌكلٌة اتاإلصالح وتٌرة من الرفعو الجهوٌة تفعٌل تسرٌع 
 

 دٌنامٌة بٌن توازن خلق خبلل من مدمج نمو لتحقٌق ةأساسٌ ةزٌرك الجهوٌة تفعٌل ٌشكل
 الوطنً التنموي المجهود بٌن وكذا الفوارق من تقلٌصوال االجتماعً دماجاإل ودٌنامٌة النمو

 .جهة كل وخصوصٌات
 

 الجماعات باقًو للجهة التنظٌمٌة القوانٌن تفعٌل على الحكومة ستعمل ،طارإلا هذا فًو
 المستوى على التنموي دورها داءأو اختصاصاتها ممارسة من لتمكٌنها خرىاأل الترابٌة

 إرساء على العمل سٌتم كما. ومحلٌا وإقلٌمٌا جهوٌا والبٌبً والثقافً واالجتماعً االقتصادي
 .الجهات بٌن التضامن صندوقو االجتماعً التؤهٌل صندوقً
 

 على الجهود ستتركز لببلدنا، المإسساتٌة البنٌة مستوى على الهام التحول هذا ولمواكبة
 بما ،خرىاأل الترابٌة الجماعات وباقً الجهة مع التعاقد آلٌات وتقوٌة اإلداري، زٌلبلتركا تسرٌع
 .العمومٌة السٌاسات تنزٌل إطار فً والجهوٌة المجالٌة المقاربة تعزٌز  ٌضمن
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 تنزٌل مواصلة ستتم الهام، االستراتٌجً التنموي الورش هذا تفعٌل مع وبالموازاة
 ذات الهٌكلٌة اتاإلصبلحب قدما والدفع التنظٌمٌة، القوانٌن واعتماد بوضع واإلسراع الدستور،
 :بخاصة  األمر وٌتعلق األولوٌة،
 

 القضابٌة المنظومة إصبلح مٌثاق حددها التً الطرٌق لخارطة وفقا القضاء إصالح 
 التً القانونٌة والنصوص القضابٌة للسلطة األعلى المجلس تفعٌل خبلل من وخاصة

 الحماٌة وتعزٌز العدالة منظومة وتخلٌق القضاء استقبللٌة مبدأ تكرٌسب تعلقت
 ؛والحرٌات للحقوق القضابٌة

 

 أنظمته استدامته لضمان ومصٌرٌا مستعجبل ورشا باعتباره التقاعد نظام إصالح 
 للحفاظ  والمستعجلة الضرورٌة القرارات اتخاد خبلل من فٌه، المنخرطٌن وحقوق
 االقتصادٌٌن الشركاء  كافة مع الحوار إطار فً التقاعد ألنظمة المالً التوازن على

 ؛المعنٌة الدستورٌة المإسسات رأي االعتبار بعٌن األخذ مع واالجتماعٌٌن،
 

 إضافٌة مالٌة هوامش توفٌر مجهود مواصلة من ٌمكن بما المقاصة  إصالح مواصلة 
 وتعزٌز المعوزة الفبات بعض واستهداؾ المنتج االستثمار لدعم باألساس توجٌهها ٌتم

 سٌتم وهكذا،. والصحة التعلٌم مجاالت فً خاصة االجتماعٌة، الخدمات شبكة
 : التالً النحو على الموفرة الهوامش تخصٌص

 

 تموٌل  فً لبلستمرار االجتماعً التماسك دعم صندوق موارد استدامة لضمان 
 ملٌون" الملكٌة والمبادرة" تٌسٌر" وبرنامج" RAMED" الطبٌة المساعدة نظام

 ذوي األشخاص دعم برامج وكذا هشة وضعٌة فً األرامل دعم وكذا"  محفظة
 الخاصة؛ االحتٌاجات

 
 والتجهٌزات التحتٌة البنٌات لتأهٌل السنوات ومتعدد مندمج برنامج لتموٌل 

 واإلقلٌمً المحلً المستوى على المٌدان هذا فً المسجل العجز لتدارك الصحٌة
 الطبً العرض وجودة الطبٌة الخدمات إلى الولوج وتحسٌن والوطنً والجهوي
 المساعدة برنامج بتعمٌم المرتبطة الصحٌة الخدمات على المتزاٌد الطلب ومواكبة

 ".RAMED" الطبٌة
 

 منظومة وإصبلح الضرٌبً الوعاء بتوسٌع ٌتعلق فٌما خاصة الجبائً، النظام إصالح 
 ؼٌر القطاع إدماجو الضرٌبة هذه دٌن إرجاع ومواصلة المضافة القٌمة على الضرٌبة
 واجتماعٌا، اقتصادٌا  المجدٌة ؼٌر الضرٌبٌة اإلعفاءات من والتقلٌص المهٌكل
 .الضرٌبٌن والتملص الؽش ومحاربة

 

 التدرٌجٌة االستعادة مجهود ومواصلة المالٌة لقانون التنظٌمً القانون إصالح تفعٌل 
 .اقتصادٌة الماكرو للتوازنات

 

 سنة من انطبلقا التنفٌذ حٌز سٌدخل الذي للمالٌة التنظٌمً القانون إصبلح تفعٌل سٌإسس
 تكرٌس خبلل من والسٌما والمحاسبة، العمومٌة المالٌة تدبٌر مسلسل فً جدٌدة لمرحلة ،5302

 . الجهوي للبعد االعتبار بعٌن األخذ مع والتقٌٌم والتتبع األداء وحسن النجاعة مبادئ
 



 2016ِــطـزوع لــبٔــوْ اٌّــبٌـَــخ ٌســٕـخ 

 10   مذكرة تقدٌم
  

 

 اإلصبلح هذا تنزٌل مسلسل فً  والمإسسات القطاعات كافة تعببة ستتم ،طاراإل هذا وفً
 مدى على ٌمتد والذي للمالٌة، التنظٌمً القانون ٌقره الذي اإلجرابً المخطط وفق وذلك الهام،
 .5302 ٌناٌر فاتح من ابتداء سنوات خمس

 

 فً اقتصادٌة الماكرو للتوازنات التدرٌجٌة االستعادة مواصلة تندرج ،أخرى جهة من
 عجز تقلٌص تم بفضلها والتً الماضٌة، السنوات خبلل المتخذة والتدابٌر المجهودات تثبٌت إطار

 الناتج من %2,2و %3,4 إلى التوالً على األداءات لمٌزان الجاري الحساب عجزو المٌزانٌة

 الداخلً الناتج من %5,3و %3,0 التوالً على ابلؽٌ أن ٌتوقع كما ،5303 سنةبمتم  الخام الداخلً

 .5302 سنةبمتم  الخام
 

 اتتوازنال الستعادة ةاألخٌر السنوات فً المتخذة التدابٌر توطٌد ٌنبؽً السٌاق، هذا وفً
 والسبلمة لجودةا معاٌٌر تطبٌق خبلل من الواردات وتقنٌن الصادرات دعم عبر خاصة ،ةالخارجٌ
 المنتوجات  تثمٌن إلى ضافةباإل. الناقصة الجمركٌة والتصرٌحات التهرٌبو اإلؼراق ومحاربة
  دول قبل من لببلدنا الممنوحة الهبات خاصة الخارجٌة، التموٌبلت تعببة ومواصلة الوطنٌة،
 .الشقٌقة الخلٌجً التعاون مجلس

 

 أجل من العمومٌة المالٌة لوضعٌة المنتظم والتتبع بالٌقظة االلتزام مواصلة ستتم كما
 الموارد تحصٌل تحسٌن خبلل من وذلك ،5302 سنة برسم %0,2 إلى المٌزانٌة عجز تقلٌص

 مع بالموازاة العمومٌة والتاوالمق المإسسات من المتؤتٌة الموارد وتعببة والجمركٌة الجبابٌة
 مقتضٌات تفعٌل على العمل مع المقاصة إصبلح مواصلةو التسٌٌر نفقات وعقلنة ضبط مواصلة
 تموٌل فً االقتراض موارد حصر إلى الرامٌة القاعدة خصوصا المالٌة لقانون التنظٌمً القانون
 .   االستثمار نفقات
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 اٌجبة اٌثبٌٔ: اٌّؼطَبد اٌّزلّخ
 

مقارنة مع معطٌات  6103ٌمكن تقدٌم المعطٌات المرقمة لمشروع قانون المالٌة لسنة 
 كما ٌلً: 2015 قانون المالٌة لسنة

 

 اٌذوٌخ َِشأَخثَٕخ  -1
 

   000 976 916 388 بحوال2016ً  سنة برسم اإلجمالـً للتحمـبلتٌقـدر المبلـػ 
النفقات المتعلقة بالتسدٌدات والتخفٌضات  درهم برسم000 000 260 5 بما فٌها مبلػ  درهم

وبالتالً ٌصل المبلػ  االجمالً للتحمبلت دون احتساب المصارٌؾ  واإلرجاعات الضرٌبٌة.
        مقابلدرهم  000 976 656 383 زما ٌناه 2016 سنة مالسالفة الذكر برس

 . 0,14 % بزٌادة قدرها  أي 6102درهم برسم سنة   000 179 118 383
 

 : و تتوزع  هاته التحمبلت عن النحو  التالً
 
)دون احتساب استهبلكات الدٌن العمومً  درهم للمٌزانٌة العامة000 726 035 273   

 ؛المتوسط و الطوٌل االجل( 
 

 درهم لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ؛ 000 217 006 3   
 

  ؛درهـم للحسابـات الخصوصٌة للخزٌنة 000 655 707 66 
 

 الستهبلكات الدٌن العمومً المتوسط و الطوٌل االجل.درهم   000 378 907 40  
 

 

بما   6103  سنة برسم درهـم000 241 854 364  بالمبلـػ اإلجمالـً للموارد  ٌقدر
درهم تتعلق بالمداخٌل  المرتبطة بالتسدٌدات و التخفٌضات و االرجاعات 000 000 260 5 فٌها مبلػ 
 ب 6103و هكذا ٌقدر المبلػ االجمالً الصافً للموارد برسم سنة  الضرٌبً,

بزٌادة ,أي  2015 درهم برسم سنة    000 471 723 347 درهم مقابل000 241 594 359 
  .%  3,41قدرها

71% 
1% 

17% 

11% 

 بنٌة تحمالت الدولة:  1مبٌان 

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة المٌزانٌة العامة

 استهالكات الدٌن العمومً  الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة
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 :تتوزع هذه الموارد على النحو التالً و

 
)دون احتساب حصٌلة االقتراضات  درهم للمٌزانٌة العامة000 541 151 207   

 ؛ االجل(  ةالمتوسطة و الطوٌل
 

 درهم لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ؛000 217 006 3   
 

 ؛ درهـم للحسابات الخصوصٌة للخزٌنة 000 483 936 78    
 

 .درهم لمداخٌل االقتراضات المتوسطة و الطوٌلة االجل  000 000 500 70   
 

 
 ما ٌلً:هذه األرقام  من خبلل بٌنٌتو
 
ٌقدر رصٌد المٌزانٌة العامة )دون احتساب حصٌلة االقتراضات و استهبلكات الدٌن  

 درهم مقابل 000 357 655 53 العمومً المتوسط و الطوٌل االجل( ب 
 ؛ 2015درهم  برسم سنة 00 076 255 60

 
 000 735 062 24  لما ٌناهز 6103التموٌل المتبقٌة لقانون المالٌة  تصل حاجٌات 

 بانخفاض قدره  أي ،6102سنة برسم درهم  000 708 394 35 مقابل درهم
32,02.% 

 

  :ٌوضح المبٌان التالً تطور الموارد و التحمبلت على مدى خمس سنوات
 

58% 

1% 

22% 

19% 

 بنٌة موارد الدولة:  2مبٌان 

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة المٌزانٌة العامة

 مداخٌل االقتراضات الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة
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 كما ٌلً:   6103لسنة   جدول التوازن لمشروع قانون المالٌةوتتوزع موارد وتحمبلت 
 

 ٕفمبد اٌ -2
 

)دون احتساب استهالكات الدٌن العمومً المتوسط و الطوٌل . نفقات المٌزانٌة العامة 1.1
 االجل(

 
الضرٌبٌة  تتوزع نفقات المٌزانٌة العامة؛ باستثناء التسدٌدات و التخفٌضات و االرجاعات

 درهم ، كما ٌلً:  000 000 260 5 التً تقدر ب
 

 درهم000 974 358 183  ....................................................نفقات التسٌٌر

 درهم000 142 392 61  .................................................نفقات االستثمار

فوابد و عموالت متعلقة بالدٌن  نفقات
 درهم000 610 284 28  العمومً..........................................................

 درهم000 726 035 273  ........................................................ المجموع

 
 ٌوضح المبٌان التالً بنٌة نفقات المٌزانٌة العامة:

 

34
7 

35
8

 

36
7,

2 

38
3,

1 

38
8

,9
 

31
4

,5
 

34
5,

9
 

33
5,

2 

34
7,

7 

36
4

,9
 

20122013201420152016

 الموارد التحمالت

(بمالٌٌر الدراهم)تطور موارد و تحمالت الدولة :  3مبٌان   
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 فقات التسٌٌرن .1.1.1
  

 ما مجموعه 6103لسنة  تبلػ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسٌٌر
 2015   سنة برسم خبلل درهم 000 186 762 194 مقابل درهم000 974 358 183 

 .5,85%   بانخفاض قدره أي 
  

 
 

  

67% 

23% 

10% 

 بنٌة نفقات المٌزانٌة العامة:  4مبٌان 

 نفقات التسٌٌر دون احتساب التسدٌدات و التخفٌضات و االرجاعات الضرٌبٌة
 نفقات اإلستثمار
 النفقات المتعلقة بفوائد و عموالت الدٌن العمومً

188 

199 199 
195 

183 

20122013201420152016

 (بمالٌٌر الدراهم)نفقات التسٌٌر :  5مبٌان 
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 :و ٌوضح المبٌان التالً مكونات نفقات التسٌٌر 

 
 الموظفٌــن: نفقات 

 

 درهم 000 771 775 106 ، ما ٌناهز6103برسم  سنة   تبلػ نفقات الموظفٌن 
 . 1,2% بزٌادة قدرهاأي    2015 سنةبرسم درهم   000 061 509 105 مقابل

 

 
 

  

58% 

19% 

21% 

2% 

 اٌزسََزثَٕخ ٔفمبد :  6ِجَبْ 

 النفقات الطارئة (التسٌٌر)التكالٌف المشتركة  المعدات و النفقات المختلفة الموظفون

11,36 

10,90 

10,99 

10,63 

10,31 

20122013201420152016

تطور نسبة نفقات الموظفٌن : ب -7مبٌان 

 مقارنة 
 (%) بالناتج الداخلً اإلجمالً

 

96,28 

98,22 

101,65 

105,51 

106,78 

20122013201420152016

رطور ٔفمبد اٌّوظفَٓ : أ -7ِجَبْ 

(ثّالٍَز اٌذراھُ)  
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 نفقات المعدات والنفقات المختلفة: 
 

 الى االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة تصل
 سنة  خبلل درهم 000 125 629 33  مقابل ، 6103سنة  درهم 000 203 101 35

 .4,38%  بزٌادة قدرها أي  2015
 

  

 وتتوزع هذه االعتمادات على الشكل التالً :
 

 
 التسٌٌر:  –التحمالت المشتركة  
 

 ما ٌناهز 6103برسم سنة  -التسٌٌــر–تبلـػ االعتمادات المخصصة للتحمبلت المشتركة
بانخفاض   أي  ،6102برسم سنة   درهم  000 000 624 52 درهم مقابل 000 000 182 38 

 .(27,44% ) درهم  000 000 442 14 قدره

3,43 

3,35 3,35 

3,387 3,391 

20122013201420152016

تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة مقارنة : ب -8مبٌان   

الداخلً اإلجمالً   (%)  بالناتج 

29 
30 31 

34 
35 

20122013201420152016

تطور نفقات المعدات و : أ -8مبٌان 

 (بمالٌٌر الدراهم)النفقات المختلفة 

   

 البٌــــــــــان
  <89:اعتمادات 

 ) بالدرهم (

.............................................أتاوات الماء والكهرباء واالتصاالت   1 793 856 860 

اإلعانات الممنوحة للمإسسات العمومٌة ومرافق الدولة المسٌرة بصورة  

.............................................................................مستقلة  
15 746 932 195 

.......................................................نفقات أخرى خاصة بالمعدات  17 560 413 945 
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 وتخصص هذه االعتمادات أساسا لتؽطٌة اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسٌة
 فً الصندوق المؽربً للتقاعد. لمشؽكوتموٌل مساهمة الدولة  

 
 

 النفقات الطارئة والمخصصات االحتٌاطٌة : 
 

 مقابل درهم  000 000 300 3  مجموعهما االعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل بلؽت 

 تخصص أساسا لتؽطٌة:و.  2015درهم برسم سنة  000 000 000 3
 

 النفقات االستثنابٌة والنفقات الطاربة خبلل السنة؛ 
 

 ؛2016تحمل النفقات المتعلقة باالستحقاقات االنتخابٌة المرتقبة برسم سنة  
 

 تصفٌة المتؤخرات. برنامج 
 

     نفقات االستثمار . ..1.1
 

 30,36نفقات االستثمار ب ، والمتعلقة 6103 سنة برسم ،تبلػ اعتمادات األداء المفتوحة
 %. 03,2  بزٌادة قدرها ، أي 2015ملٌار درهم بالنسبة لسنة 54,09 مقابل ملٌار درهم

63 

68 

62 

53 

38 

20122013201420152016

(بمالٌٌر الدراهم)التسٌٌر  -تطور التكالٌف المشتركة : 9مبٌان    
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 وتضاؾ إلى هذه االعتمادات:

 

 35,81  و ٌبلػ حجمهاوالسنوات التً تلٌها 2017 اعتمادات االلتزام للسنة المالٌة  
 ملٌار درهم؛

 

االعتمادات المرحلة التً تتكون من االعتمادات الملتزم بها فً إطار قانـون المالٌة لسنة  
 0362األمر بؤدابها والتً تقدر ب  6102دجنبر  30 ؼاٌة، والتً لم ٌصدر إلى 6102
 درهم.ملٌار 

 

المتعلقة ومجموع االعتمادات المرصدة لفابدة اإلدارات   6103، برسم سنة وبهذا ٌصل
 ملٌار درهم.  113,7إلى نفقات االستثمــارب

 
 عموالت الدٌن العمومًبفوائد والنفقات المتعلقة  .13..2
 

ما  الدٌن العمومًعموالت المرتبطة بفوابد وو 6103سنة تبلػ االعتمادات المسجلة برسم 
 ، أي6102درهم برسم سنة   000 105 560 26 درهم مقابل000 610 284 28 ٌناهز 

 .6,49%درهم أو  000 505 724 1 بزٌادة قدرها
 

6,97 

6,54 

5,35 5,45 
5,93 

20122013201420152016

نطور نسبة نفقات : ب -10مبٌان 
اإلستثمار للمٌزانٌة العامة مقارنة 

 اإلجمالً(%)  بالناتج الداخلً  
59,1 58,9 

49,5 

54,1 

61,4 

20122013201420152016

تطور نفقات اإلستثمار : أ -10مبٌان 
 (بمالٌٌر الدراهم)للمٌزانٌة العامة 
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 الدٌـن الخارجـً  
 

المتعلقة بالفوابد و العموالت ما  التحمبلت الخاصة بالدٌن الخارجً 6103برسم سنة  تبلػ
 .6102بالمقارنة مع سنة  5,3%  بزٌادة قدرها، أي  درهم 000 185 985 3  زٌناه

 
 الدٌـن الداخلـً 

 
المتعلقة بالفوابد و العموالت التحمبلت الخاصة بالدٌن الداخلً  6103برسم سنة   تصل 

 .6102بالمقارنة مع سنة   6,69%  بزٌادة قدرهادرهم، أي 000 425 299 24 إلى 
 

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة . نفقات 2.1
 

 ما2016 نفقات المتوقعة لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنة التبلػ 
 وتتوزع كما ٌلً:  درهم. 000 217 006 3مجموعه 
          

 درهم ؛ :000 957 224 2 االستؽبللنفقات  
 

 درهم ؛ :000 260 781 نفقات االستثمار 
 

 درهم.   :000 217 006 3المجموع       
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(بمالٌٌر الدراهم)تطور  النفقات المتعلقة بفوائد و عموالت الدٌن العمومً :  12مبٌان   
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 الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة. نفقات 2.3

 
  لسنة  ٌبٌن الجدول التالً التوقعات المتعلقة بنفقات الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة

        : 6102وتطورها مقارنة مع سنة 2016
 ( بالدرهم) 

التحمالت سقف الحسابات  التغٌرات % 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة  - 9  54 778 755 000 4,71 

حسابات االنخراط فً الهٌئات الدولٌة - :   1 128 400 000 165,76 

حسابات العملٌات النقدٌة  - ;     - - 

التموٌلحسابات  - >     - - 

سابات النفقات من المخصصاتح - =  10 800 500 000 3,11 

................................... المجموع  66 707 655 000 5,53 

 
 .االجل الطوٌل و المتوسط العمومً الدٌن باستهالكات المتعلقة النفقات. 2.1
 

 ما ٌناهز 6103تبلػ االعتمادات المسجلة برسم استهبلكات الدٌن العمومً لسنة 
بانخفاض أي  ، 6102برسم سنة  درهم  000 632 489 41 درهم مقابل 000 378 907 40  

 . (1,4%)درهم  000 254 582  قدره
 

  

741

865
905

802781

20122013201420152016

 بمالٌٌن الدراهم نفقات اإلستثمار لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 5   1مبٌان 
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 : تتوزع هده االعتمادات كالتالًو 
 
 ؛4,23%  بزٌادة قدرها درهم برسم الدٌن الخارجً أي000 678 586 4  

 
 .%   2,07 بانخفاض قدرهدرهم برسم الدٌن الخارجً أي 000 700 320 36  
 

  اٌّــوارد -3
 

المتوسطة و الطوٌلة  )دون احتساب حصٌلة االقتراضات . موارد المٌزانٌة العامة3.1
 االجل(
 
 ما قدره .6103برسم سنة  لمٌزانٌة العامةالعادٌة ل مواردمجموع البلػ ٌ

 بزٌادة قدرها  أي2015  لسنة 000 625 751 201 مقابلدرهم 000 541 151 207  
وذلك دون احتساب الموارد المتعلقة بالتسدٌدات و التخفٌضات و االرجاعات الضرٌبٌة  .%2,68
 .درهم000 000 260 5 التً تبلػ 
 

 المٌزانٌة العامة حسب األصناؾ:  العادٌة ٌلخص الجدول التالً تطور مداخٌل
 

 )بالدرهــــم(

 ثَبْ اٌّوارد
 ِطزوع لبٔوْ

 (1) 2016اٌّبٌَخ ٌسٕخ 

 لبٔوْ اٌّبٌَخ

 ( 2) 5302ٌسٕخ 

 %اٌزغَزاد ة 

2(/2-1) 

 4 25 000 000 750 81 000 000 504 85 اٌؿزائت اٌّجبضزح واٌزسوَ اٌّّبثٍخ - 1

 3513 000 000 843 80 000 000 948 80 اٌؿزائت غَز اٌّجبضزح  - 3

 13531 000 100 250 7 000 100 980 7 اٌزسوَ اٌدّزوَخ- 2

 1,51 000 700 875 14 000 800 285 17 رسوَ اٌزسدًَ واٌزّجز - 4

 - 000 500 349   000 500 349   ػبئذاد أِالن اٌذوٌخ - 5

زػٍَخ ِإسسبد االززىبر واالسزغالالد  - 6

 واٌّسبھّبد اٌّبٌَخ ٌٍذوٌخ
8 330 365 000 9 516 800 000 11521- 

 -13543 000 000 639 1 000 000 296 1 بأٍاٌھجبد واٌوغِوارد  - 7

 - -    -      رفوٍذ ِسبھّبد اٌذوٌخ زػٍَخ -8

 1,26- 000 525 527 5 000 776 457 5 ِوارد ِخزٍفخ -9

 2,68 000 625 751 201 000 541 151 207 اٌّدّوع .....................................    
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 ،% 10,65 ب و بهذا تحتل الضرابب المباشرة المرتبة االولى فً موارد مٌزانٌة الدولة
%، ثم عابدات  8,34ب ، ثم رسوم التسجٌل  39,08% ب الضرابب ؼٌر المباشرة تلٌها

   .%0,63ب  ثم الهبات %،3,85ب %، ثم الرسوم الجمركٌة 1616ب مإسسات االحتكار 
 

 المبٌان التالً:من خبلل ذلك  كما ٌتضح
 

 
 
 

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  .1.1.3
 

 درهم مقابل  000 000 614 38 حصٌلة الضرٌبة على الدخل برسم سنةتبلػ  
 ؛5,68%بزٌادة قدرها  ، أي2015برسم  درهم 000 000 540 36

 
 000 000 255 44  ، الى2016تصل حصٌلة الضرٌبة على الشركات، برسم سنة  

 3,45%.، أي بزٌادة قدرها 2015برسم سنة  درهم 000 000 780 42 درهم مقابل
  

 الضرائب غٌر المباشرة. 1.1.3
 

 :ستعرؾ العناصر الربٌسٌة لهذه الضرابب التطورات التالٌة
 

38,8% 

6,9% 

38,8% 

6,7% 

2,1% 
5,4% 1,2% 

0,2% 

41,3% 

3,9% 

39,1% 

8,3% 

2,6% 
4,0% 

0,6% 
0,2% 

 موارد المٌزانٌة العامة حسب أهم األصناف:  14مبٌان 

 الضرائب غٌر المباشرة الرسوم الجمركٌة الضرائب المباشرة

 عائدات مؤسسات اإلحتكار موارد أخرى رسوم التسجٌل

2011: الحلقة الداخلٌة   

2016: الحلقة الخارجٌة   
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ستبلػ حصٌلة الضرٌبة على القٌمة المضافة فً الداخل التً تقوم بتحصٌلها المدٌرٌة  
برسم  درهم 000 000 700 21 درهم مقابل 000 000 122 22 العامة للضرابب

 ؛1,94%، أي بزٌادة قدرها 2015سنة 
 

ستبلػ حصٌلة الضرٌبة على القٌمة المضافة فً الداخل التً تقوم بتحصٌلها إدارة  
 مقابل درهم 000 000 668 الجمارك والضرابب ؼٌر المباشرة

 ؛ 3,19%بانخفاض قدره   ، أي2015درهم برسم سنة  000 000 690
 
درهم     000 000 718 32المضافة عند االستٌرادستبلػ حصٌلة الضرٌبة على القٌمة  

 ؛3,22%  بانخفاض قدره ، أي2015برسم سنة  درهم 000 000 807 33 مقابل
 

 درهم لسنة000 000 790 14 ستبلػ حصٌلة الرسم على المنتجات الطاقٌة الى   
 ؛  3,07، أي بزٌادة قدرها6102برسم سنة  درهم000 000 350 14 مقابل  2016

 
 حصٌلة الضرابب على التبػ والمواد البدٌلة للتبػ المصنعةستبلػ  

 أي،2015درهم برسم سنة  000 000 676 8 مقابل  درهم000 000 050 9  
 .  %4,31 بزٌادة قدرها

 
 الرســوم الجمركٌــة .3.1.3

 

 تتعلق أهم التؽٌٌرات بما ٌلــً:
 
 درهم مقابل 000 000 980 7 حصٌلة رسوم االستٌراد التً ستصل الى 

 ؛10,07%بزٌادة قدرها  ، أي  2015برسم سنة  درهم 000 000 250 7 
 

 درهم000 000 000 2  موارد الرسم المفروض على أنبوب الؽاز الطبٌعً التً ستبلػ 
 .12,4%، أي بانخفاض قدره 2015برسم سنة  درهم000 000 283 2  مقابل 

 
 رســوم التسجٌــل والتمبــر  .2.1.3

 
 ستعرؾ أهم عناصر هذه الرسوم التطورات التالٌة: 

 
 درهم مقابل 000 000 961 9 ستبلػ حصٌلة رسوم نقل الملكٌة الى  

 .26,07% بزٌادة قدرها  ، أي  2015برسم سنة  درهم000 000 901 7 
 

 درهم مقابل 000 000 570 ستناهز حصٌلة رسوم التمبر والورق المقاس  
 ؛1,6% بزٌادة قدرها   ، أي2015 برسم سنة درهم 000 000 561

 
درهم   000 000 139 2 ستبلػ حصٌلة الضرٌبة السنوٌة الخاصة على السٌارات  

 ؛9,41% بزٌادة قدرها   ، أي2015درهم برسم سنة   000 000 955 1مقابل 
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درهم  000 000 002 1 ستبلػ حصٌلة الرسوم المفروضة على التؤمٌنات الى 
 ؛9,03% بزٌادة قدرها   ، أي2015درهم برسم سنة   000 000 919مقابل

 
 مقابل 000 000 100 1 ستبلػ حصٌلة التمبر على وثابق السٌارات 

 .5,06% بزٌادة قدرها   ، أي2015درهم برسم سنة 000 000 047 1 
 
 عائــدات ومداخٌل أمالك الدولة .1.3. 

 

 درهم منها: 000 500 349 ستبلػ حصٌلة عابدات أمبلك الدولة   
 

 درهم؛: 000 000 25 عابدات بٌع مبانً أمبلك الدولة القروٌة 
 

 .درهم : 000 000 318 حصٌلة مداخٌـل مبانـً أمـبلك الدولة 
 

 االحتكارات واالستغالالت . 1.3.,
 

 على الشكل التالً: فً مجال االحتكارات و االستؽبلالتتتوزع أهم المداخٌل المتوقعة 
 

  درهم؛000 000 660   عابدات بنك المؽرب 
 

 درهم؛: 000 000 000 2  عابدات شركة المكتب الشرٌؾ للفوسفاط   
 

 عابددددددددددددددددددددددددات الوكالدددددددددددددددددددددددة الوطنٌدددددددددددددددددددددددة للمحافظدددددددددددددددددددددددة العقارٌدددددددددددددددددددددددة  
 ؛ درهم : 000 000 500 1  والمسح العقاري والخرابطٌة

 
 درهم؛ : 000 000 350 عابدات صندوق األٌداع والتدبٌر 

 
 ؛درهم : 000 000 450 1 عن مساهمتها المالٌة فً اتصاالت المؽربأرباح الدولة  

 
 .درهم : 000 000 35 عابدات الشركة الوطنٌة للنقل والوسابل اللوجستٌكٌة 

 

 المــوارد المختلفة . 1.1.3
 

 إلى 2015 درهم برسم سنة 000 525 527 5 ستنتقل الموارد المختلفة من
 .   %0663بانخفاض قدره أي  ،6103سنة برسم  درهم 000 776 457 5 

 
  مستقلة بصورة المسٌرة الدولةموارد مرافق  .1.3
 

 ما2016 تبلػ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنة 
 درهم. 000 217 006 3مجموعه 
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 الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة. موارد 3.3
 

  لسنة  المتعلقة بموارد الحسابات الخصوصٌة للخزٌنةٌبٌن الجدول التالً التوقعات 
        : 6102وتطورها مقارنة مع سنة 2016

 ( بالدرهم) 

 التغٌرات % الموارد الحسابات

الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة  - 9  68 015 075 000 3,19 

حسابات االنخراط فً الهٌئات الدولٌة - :  -    - 

العملٌات النقدٌة  حسابات - ;    100 000 000 -50 

التموٌلحسابات  - >    20 908 000 -40,11 

سابات النفقات من المخصصاتح - =  10 800 500 000 3,11 

................................... المجموع  78 936 483 000 3,02 

 
 الطوٌلة االجلالمتوسطة و موارد القــروض. 2.3

 

 الى 6103 الطوٌلة االجل برسم سنةموارد القروض المتوسطة وستصل 
بزٌادة   أي 6102درهم برسم سنة   000 000 350 66 درهم مقابل 000 000 500 70  

  .6,25%   قدرها
 

 : وتتوزع كما ٌلً
 

درهم برسم   000 000 000 42من الداخلً تنتقل الموارد المتؤتٌة من االقتراضس 
أي بزٌادة  ،6103سنة برسم  درهم000 000 000 45  إلى 2015سنة 
 ؛ 7,14%قدرها

 

درهم برسم   000 000 350 24 الخارجً من نتقل الموارد المتؤتٌة من االقتراضست  
 أي بزٌادة قدرها ،6103سنة برسم  درهم000 000 500 25  إلى2015 سنة 

%4,72. 

 
 اٌؼّوَِخ ٌالسزثّبراد اإلخّبٌٌ اٌسدُ -4

 
الحسابات رسم بو وتضاؾ إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم المٌزانٌة العامة

الخاصة نفقات االستثمار  ،مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةبرسم والخصوصٌة للخزٌنة 
الحجم  6103 برسم سنة الجماعات الترابٌة والمقاوالت والمإسسات العمومٌة. وبهذا ٌبلػب

 .ملٌار درهم  056 ٌناهز اإلجمالً لبلستثمارات العمومٌة ما 
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 الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة  
 

تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة فً إطار الحسابات الخصوصٌة 
وتهم أساسا  ملٌار درهم، 02للخزٌنـة التـً ال تستفٌد من التحوٌبلت المالٌة للمٌزانٌة العامة إلى  

تعزٌز الشبكة الطرقٌة الوطنٌة ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفبلحة والمٌاه والؽابات وتربٌة 
المواشً والقطاع السمعً البصري والسكن والعدل والثقافة والرٌاضة ودعم المقاولٌن الشباب 

 وكذا برامج اجتماعٌة و تربوٌة.
 
 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  

  

ملٌون  450663تصل االعتمادات المخصصة لبرامج استثمار هذه المرافق الى حوالً 
التفاصٌل الخاصة بهذه  ن التقرٌر المتعلق بمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةدرهم. وٌبٌ

 البرامج.
 
 

 الترابٌةالجماعات  
 

تخصص مٌزانٌات االستثمار المرصدة للجماعات الترابٌة أساسا لتدعٌم البنٌات التحتٌة 
الرامٌة إلى تحسٌن ظروؾ عٌش السكان. وسترتكز الجهود على توسٌع وتقوٌة شبكة التطهٌر 

العمومٌة وتهٌبة الحدابق  والبناٌاتوبناء المنشآت الثقافٌة والرٌاضٌة والترفٌهٌة واألسواق 
ملٌار درهم  0362الخضراء، وتصل االعتمادات المخصصة إجماال لهذه البرامج إلى والمساحات 

 تقرٌبا.
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تطور نسبة نفقات اإلستثمار : ب -11مبٌان 

 العمومً مقارنة 

  (%) بالناتج الداخلً اإلجمالً
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تطور الحجم اإلجمالً : أ -11مبٌان 

 (بمالٌٌر الدراهم)لإلستثمارات العمومٌة 
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 المإسسات والمنشآت العامة  
 

ٌصل المبلػ اإلجمالً للبرامج االستثمارٌة للمإسسات والمنشآت العامة بما فٌها المبلػ 
 2016 برسم سنة المخصص من طرؾ صندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

ملٌار درهم، و ٌهم على الخصوص قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى  015الى حوالً 
الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السٌارة والنقل الجوي  والفبلحة والكهرباء والماء

لبرامج وٌبٌن التقرٌر الخاص بالمقاوالت والمإسسات العمومٌة تفاصٌل هذه ا والبحري والسككً.
 االستثمارٌة.
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 اٌؼًّ ثزاِح: اٌثبٌث اٌجبة
 

 تحفٌز عبر العرض وٌشجع الطلب دعم ٌواصل متوازن اقتصادي نمو أسس توطٌد. 1.3
 وتسرٌع المخططات القطاعٌة المقاولة ودعم الخاص االستثمار إنعاشو التصنٌع

 

تعزٌز المجهود االستثماري العمومً من بٌن أولوٌات البرنامج الحكومً وذلك لما  ٌعد
 ٌكتسٌه من أهمٌة فً تنشٌط االقتصاد الوطنً وخلق فرص الشؽل. 

 

اقتصادٌة،  السوسٌو، ونظرا لطابعه األفقً وآثاره على مختلؾ القطاعات طارهذا اإل وفً
األوراش الكبرى للبنٌات التحتٌة مكانة أساسٌة فً مخطط عمل الحكومة  إنجازتسرٌع وتٌرة ٌحتل 
المشارٌع االستثمارٌة وتقوٌة فعالٌة التبادل بٌن  إنجازمواكبة  أجلوذلك من  5302سنة برسم 

 والتسوٌق، من خبلل توفٌر ظروؾ النقل والسبلمة والمردودٌة االقتصادٌة. نتاجمختلؾ أقطاب اإل
 

الفعلٌة للمخطط الوطنً لتسرٌع التنمٌة  األجرأةت تسرٌع التصنٌع عبر ستهم المجهودا كما
كسٌاسة طموحة تهدؾ إلى االرتقاء بببلدنا إلى مصاؾ االقتصادٌات الصاعدة  وذلك الصناعٌة 

 .التصدٌريمن خبلل تحسٌن بنٌة ودٌنامٌة العرض 
 

 إطارمختلؾ االستراتٌجٌات القطاعٌة فً تفعٌل إلى ذلك، ستساهم مواصلة  ضافةباإل
ات المسجلة فً مختلؾ المجاالت، نجازمع االستفادة من أهم اإل ،وااللتقابٌةمقاربة تعتمد التكامل 

االستثمارات  نعاشٌة لبلقتصاد الوطنً وتشكٌل رافعة إلنتاجفً تحقٌق تحول تدرٌجً لؤلسس اإل
 الخاصة.
 

 الخاص االستثمار تحفٌز إلى الهادفة مجهوداتها الحكومة ستواصل ،طاراإل هذا وفً
 وتحسٌن االستثمار مٌثاق مراجعة خبلل من المقاولة روح ودعم األجنبٌة االستثمارات وتعببة
 مواصلة إلى ضافةباإل اإلدارٌة، المساطر تبسٌط مع موازاة القانونً هإطار وتحدٌث عمالاأل مناخ

 .االقتصاد تموٌل شروط تحسٌن بؽٌة المالٌة والسوق البنكً القطاع إصبلح
 

 وتسرٌع التحتٌة عبر تقوٌة مردودٌة البنٌات العمومً االستثمار تعزٌز نجاعة 1.1.3.
 القطاعٌة االستراتٌجٌات تفعٌل

 

الحكومة على تسرٌع مختلؾ األوراش القابمة مع األخذ بعٌن االعتبار درجة نضج  ستعمل
وتوزٌعها الجهوي وفرص الشراكة مع  نجازدورة االستثمار للمشارٌع التً توجد فً طور اإل

 القطاع الخاص وذلك لتعزٌز نجاعة مختلؾ تدخبلت الدولة.
 

انتقاء  فإنالقطاعٌة،  لبلستراتٌجٌاتإرساء نجاعة أفضل  أجلهذا الصدد، ومن  وفً
مختلؾ المشارٌع االستثمارٌة ٌتم حسب معاٌٌر تستجٌب لقواعد المردودٌة االقتصادٌة ومتطلبات 

 مردودٌة البنٌات التحتٌة والمشارٌع القابمة. تحسٌن على ٌساعدالتؤهٌل االجتماعً والترابً 
 

 العام القطاع فً جمالًإلا االستثماري المجهود ٌصل نأ المرتقب من، 5302 لسنة بالنسبة

 :التالً النحو على موزعة درهم ملٌار A@9 إلى مكوناته بمختلؾ
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ملٌار درهم للمٌزانٌة العامة للدولة والحسابات الخصوصٌة للخزٌنة ومصالح الدولة  22,2 

المسٌرة بصورة مستقلة مع تحٌٌد مبلػ التحوٌبلت من المٌزانٌة العامة إلى المإسسات 
والمقاوالت العمومٌة والحسابات الخصوصٌة للخزٌنة ومصالح الدولة المسٌرة بصورة 

 مستقلة؛
 

 العمومٌة؛ والمقاوالت لمإسساتلملٌار درهم  033 
 

 .الترابٌة للجماعات درهم ملٌار 00,2 
 

  النقل وتنمٌة التحتٌة للبنٌات الكبرى األوراش  1.1.1.3.
 

  التحتٌة للبنٌات الكبرى األوراش 1.1.1.1.3.
 

 السٌارة والطرق ٌةالطرقالبنٌات التحتٌة  
 

 اٌسَبرح اٌطزق . أ
 

 أمام مفتوحة كلم 09233 ٌعد تطور قطاع الطرق السٌارة بالمؽرب الممتد على طول 
 . ببلدناات فً مٌدان البنٌات التحتٌة بنجازاإل همأ أحدالسٌر  حركة

 

     خرٌبكة على طول-بفتح مقطع برشٌد 5302المجهودات خبلل سنة  هذه تتواصلقد و

كلم  42طع الرابط بٌن خرٌبكة وبنً مبلل على طول قالم ى لإ اؾلٌضمام حركة السٌر أ كلم 22

 .5303سنة  تدشٌنه من طرؾ صاحب الجبللة تم الذي
 

المكونة  ربعةشؽال بالمقاطع األنسبة تقدم األ فإن، خرىما فٌما ٌخص المشارٌع األأ
المرتقب  ومن .%33كلم تجاوزت  030سفً على طول أللطرٌق السٌار الرابط بٌن الجدٌدة و

 .  5302خبلل سنة  أمام حركة السٌرفتحها 
  

الرباط  لمدٌنة الخارجً المدارباألشؽال المتعلقة  5302خبلل ، ستنتهً أخرىمن جهة و 

كلم من تفادي المرور وسط  41 هٌبلػ طول الذيبً رقراق. سٌمكن هذا المقطع أالذي ٌعبر نهر 

  .ةالطرق السٌار شبكة فًمدٌنة الرباط والبقاء 
  

 اٌطزق . ة
 

االستجابة إلى الطلب  من خبللهامة  تطوراتقطاع الطرق  فًالسٌاسة المتبعة  عرفت
هذه السٌاسة إلى تلبٌة االحتٌاجات المرتبطة بالربط  تهدؾو المتزاٌد فً مٌدان النقل والتنقل.

 الدٌنامٌة االقتصادٌة. فًالجهات  إدماجالطرقً بٌن المدن وتسهٌل عملٌة السٌر وتهٌبة المجال و
 

 المحاور على المجال هذا فً الدولة سٌاسة ترتكز الطرقٌة، البنٌات تطوٌر أجل ومن
 : التالٌة
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 الشبكة الطرقٌة: تكٌٌفصٌانة و 
 

كلم من الطرق  30.300كلم منها  22.003ٌبلػ الطول االجمالً للشبكة الطرقٌة حوالً 

كلم  4.203و كلم من الطرق الوطنٌة 03.032( موزعة على الشكل التالً: %25,52المعبدة )

 كلم من الطرق االقلٌمٌة. 50.202من الطرق الجهوٌة و
 

وحدة تمكن من  2.233من  أكثرالفنٌة  المنشآت، ٌبلػ الرصٌد الوطنً من أخرىمن جهة 

 .تجاالفً مختلؾ الم ببلدناالتنمٌة االقتصادٌة ل ومواكبة قالٌمالربط بٌن مختلؾ الجهات واأل
 

ملٌار درهم  503والذي ٌقدر بحوالً  ًعلى هذا الرصٌد الطرق ةفظاحمال فإن هكذاو

األقل فً وضعٌته الحالٌة على  ٌهاإلبقاء علمع هذا الرصٌد ة ماٌح عتبرتو أصبحت ضرورة ملحة.

 المخصصة الدولة مٌزانٌة من %23 ما ٌناهز فً مقدمة أولوٌات السٌاسة الطرقٌة التً ترصد لها

 . الطرق لقطاع
 

لفترة الممتدة بٌن لاستراتٌجٌة وطنٌة لصٌانة الشبكة الطرقٌة  إعدادوفً هذا الصدد، تم  
 إعادةو ةالوطنٌ الطرق عصرنة ربعة محاور:أتمحور هذه االستراتٌجٌة حول وت. 5302-5352

قلٌمٌة إلصٌانة الطرق الجهوٌة واو منخفضةالتؤهٌل الطرق الجهوٌة واإلقلٌمٌة ذات حركة السٌر 
 الفنٌة المتواجدة على الطرق الجهوٌة واإلقلٌمٌة. المنشآتصٌانة و مرتفعةالذات حركة السٌر 

 

 الطرق السرٌعة: 
 

على  المهمةذات القٌمة المضافة  المهٌكلةحد المشارٌع أالسرٌعة  إنشاء الطرق برنامج ٌعد
 التنمٌة واكبةم هذه الطرق السرٌعة من تطور ٌمكنالمستوى االقتصادي واالجتماعً. و

 تكٌٌؾ الشبكة الطرقٌة مع تطور حركة السٌر والمساهمة فً تهٌبة المجالو للجهات ةاالقتصادٌ
 مستوٌات  الخدمات والسبلمة الطرقٌة. وتحسٌنتخفٌض مدة التنقل  وكذا

  

هذا الورش الذي اعطٌت انطبلقته منذ سنوات التسعٌنٌات، بالموازاة مع برنامج  وٌعرؾ
 5302-5305كلم خبلل الفترة الممتدة بٌن  233 إنجازهمة بهدؾ م إنجازالطرق السٌارة وتٌرة 

 فٌماكلم من الطرق السرٌعة  330حالٌا استؽبلل  وٌتم. كلم 0.033 بؽٌة الوصول إلى ما مجموعه

 .نجازكلم فً طور اإل 002 حالٌا توجد
 

كلم من مشارٌع الطرق السرٌعة  033مواصلة األشؽال المتعلقة ب  5302سنة  وعرفت

 ملٌار درهم.  0,52جمالً بلػ حوالً إبمختلؾ جهات المملكة باستثمار 
 

مستوى الطرق السرٌعة  على األشؽال مواصلة 5302سٌتم خبلل سنة ، أخرىجهة من و

 تهم : أخرىاالنطبلقة لؤلشؽال بمقاطع  إعطاءالتً لم تكتمل بعد وكذلك 
 

 (؛ 6تثنٌة الطرٌق بٌن العرائش والقصر الكبٌر )حصة رقم  
 

 )المدار الطرقً لمدٌنة بركان(؛ حفٌرأ - سلوان السرٌع الطرٌق 
 

 6والمحور الرابط بٌن الطرق الوطنٌة رقم  وورززاتتثنٌة الطرٌق الرابط بٌن  
 .01و
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 ؛6و 5رقم الطرق الوطنٌة المدار الطرقً الشمالً لمراكش بٌن  
 

 مٌناء والمحطة اللوجستٌكٌة لزناتة؛الالطرٌق الشمالً لنقط الربط بٌن  
 

 لمدٌنة الخارجً مدخل مدٌنة الرباط على مستوى المبدل المرتقب "المنزه" للمدار 
 الرباط.

 

 :القروٌة الطرق 
 

 شملالبرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة الذي ٌ إنجاز مواصلة 5302عرفت سنة 

كلم من الطرق وتهٌبة  4.225 إنجازكلم من الطرق القروٌة منها  029223 تحسٌنو إنجاز

 كلم من المسالك. 2.233
 

 5302ٌونٌو 03 إلى حدود تهانطبلق إعطاء ذمن مكنن هذا البرنامج أاإلشارة إلى  وتجدر

لساكنة القروٌة ارفع نسبة  مما أدى إلى ،من المسافات االجمالٌة %42أي  كلم 03.222 إنجازمن 

 .%23من فك العزلة إلى  المستفٌدة
 

 :الحضرٌة الطرقٌة التحتٌة البنٌات تحسٌن 
 

البرامج المندمجة المتعلقة بتنمٌة مدن المملكة، والمعدة  إنجازالدولة فً تموٌل و تساهم
وفق التوجهات الملكٌة السامٌة والتً تهدؾ إلى تنمٌة النسٌج الحضري لمختلؾ مدن المملكة فً 

 اقتصادٌة للمدن سوسٌودٌنامٌة  إعطاء إلى رإٌة متكاملة ومتوازنة. وتروم هذه البرامج إطار
 .وتعزٌز مكانتها وتحسٌن نمط عٌش ساكنتها والحفاظ عل محٌطها البٌبً إلٌهاوللجهات المنتمٌة 

بالتالً هذه البرامج إلى رفع التحدٌات الحضرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة  تطمحو
 .ناطق الحضرٌةالمطروحة أمام هذه الم

 

 عدة والقنٌطرة والرباط البٌضاء والدار وتطوان ومراكش طنجة مدن تعرؾ وهكذا،
 .الطرق وتثنٌة الداخلٌة والمسالك الطرق تقوٌة تهم نجازفً طور اإل مشارٌع

 

برام ست إتم  ،المدن هذهب ٌةالطرق التحتٌة البنٌاتتقوٌة  أجل، ومن فً هذا الصددو
 ملٌون درهم 50.203جمالً ٌناهز إ لػباتفاقٌات شراكة بٌن الدولة والجماعات الترابٌة المعنٌة بم

 ملٌون درهم. 0.222 بما قدره الدولة هفٌساهم ت
 

 :للموانئ التحتٌة البنٌات 
 

إدراكا لؤلهمٌة االستراتٌجٌة للتراث المٌنابً الوطنً، ٌولً المؽرب اهتماما خاصا لهذا 
 منموانا التعببة الموارد المالٌة الضرورٌة لتمكٌن  أجلمن القطاع وٌبذل جهودا كبٌرة 

 .التجهٌزات البلزمة  لتطوٌر انشطتها
  

 والتً  5303، اعتمدت ببلدنا استراتٌجٌة مٌنابٌة وطنٌة جدٌدة فً أفق سنة اإلطارفً هذا 

من كل جهة من جهات المملكة  تمكٌن هشؤن من والذيلمفهوم الجدٌد للقطب المٌنابً اقدمت 
 عن الناتجةومواردها وبنٌاتها التحتٌة وكذا االستفادة من الدٌنامٌة االقتصادٌة  لممٌزاتهاالتروٌج 
 .الموانا نشاط هذه
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  : ٌلً ما إنجازب أساسا 5302وتمٌزت سنة  
 

 6103 مارس فً هقتبلانط عطٌتأ والتً سفًأل الجدٌد المٌناء إنجاز أشؽال مواصلة 
 الحرارٌة المحطة تزوٌد من مكنٌ والذي درهم ملٌار 366 حوالً تبلػ إجمالٌة بتكلفة

 ٌونٌوشهر  حدود إلى المٌناء بناء أشؽال تقدم نسبة بلؽت وقد. بالفحم مستقبلٌةال
   .%62 رباٌق ما 6102

 

 الثالثة المحطة ومشروع وطرفاٌة 6 المتوسط طنجة مٌناءي توسعة أشؽال مواصلة 
  لمهٌرٌز؛ فً الجدٌد الصٌد ومٌناء البٌضاء الدار لمٌناء

 

 الصٌادٌن ظروؾ تحسٌن هشؤن من الذي الجبهة، مٌناء توسعة أشؽال انطبلقة إعطاء 
 .التقلٌدي الصٌد قطاع لمواكبة الحالٌتٌن التخزٌنقدرة و االستٌعابٌة القدرة وزٌادة

 

 :ب  5302سنة إلى مواصلة المشارٌع الحالٌة، ستتمٌز  إضافة 
 

       « "القنٌطرة األطلسً"أشؽال بناء المجمع المٌنابً الجدٌد  انطبلقة إعطاء 

« KÉNITRA-ATLANTIC  القنٌطرة لقطب المٌنابً العرض تقوٌة إلى ٌهدؾالذي و-
 هذا إنجاز تمسٌو. األطلسٌة الواجهة على جدٌد تجاري مٌناء خبلل من البٌضاءالدار 

منشآت  إنجازى باألولعلى عدة مراحل، تتعلق  مبلٌٌر درهم 5 بقٌمةالمشروع 
 PSA PEUGEOT لمجموعة المرتقب المصنع لمواكبة مخصصالحماٌة ورصٌؾ 

CITROËN ؛  

 
باستثمار قدره  "الناظور ؼرب المتوسط"ً الجدٌد بأشؽال بناء المجمع المٌنا اٌةدب 

شركة الناظور  هًن صاحب المشروع أ إلى االشارة وتجدردرهم  لٌارم 6655
 ؼرب المتوسط.

 

 اٌجَٕبد اٌزسزَخ اٌّبئَخ 
 

 4على جبللة الملك بتارٌخ  اعتمد المؽرب االستراتٌجٌة الوطنٌة للماء التً تم عرضها
إلى تعببة الموارد المابٌة قصد تؤمٌن التزود بالماء الصالح  أساسا، والتً تهدؾ 5334أبرٌل 

للشرب وتفادي نقص المٌاه وما ٌترتب عنه من انعكاسات سلبٌة على التنمٌة االقتصادٌة 
 .واالجتماعٌة للببلد

 

سدا  002توفر ببلدنا حالٌا على من حٌة الجهود المبذولة لتعببة المٌاه السطقد مكنت و

 ملٌار متر مكعب. 02,2سد صؽٌر ومتوسط بطاقة استٌعابٌة إجمالٌة تفوق  033من  أكثركبٌرا و
 

تمٌزت بإتمام أشؽال بناء سد تمكٌت على وادي أسٌؾ  5302وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 

 .ة بإقلٌم تطواننٌفر بإقلٌم الراشٌدٌة وسد موالي بوشتة على وادي موالي بوشت
 

بمواصلة الورش المتعلق بمراجعة القانون  5302على الصعٌد المإسساتً، تمٌزت سنة 

قانونً  إطارمن قطاع الماء  مكٌنإلى ت أساساتهدؾ هذه المراجعة والمتعلق بالماء.  03-42 رقم



 2016ِــطـزوع لــبٔــوْ اٌّــبٌـَــخ ٌســٕـخ 

 33   مذكرة تقدٌم
  

 

 هذا ومإسساتً شامل وواضح ودقٌق وقابل للتطبٌق، ومن المرتقب المصادقة على مشروع
 .5302القانون قبل نهاٌة سنة 

 

مشروع المخطط الوطنً للماء الذي  بإنهاء 5302كما قامت الحكومة خبلل سنة  

سٌعرض على أنظار المجلس األعلى للماء والمناخ قصد المصادقة علٌه. تقدر التكلفة اإلجمالٌة 
لمختلؾ الفاعلٌن فً  ةضحارإٌة و إعطاءملٌار درهم وٌهدؾ إلى  523من  ؤكثرلهذا  المخطط ب

الموارد  على ةفظوالمحا خطة عمل لتطوٌر وحماٌة إعدادمن خبلل  5303قطاع الماء فً أفق 

 .المابٌة
 

  :، مواصلة أشؽال بناء السدود التالٌة5302وستعرؾ سنة 
 

على وادي المخازن بإقلٌم العرابش، ومن المتوقع إنتهاء األشؽال بهذا  سد دار خروفة 
 ؛5302ة السد سن

 

 سد مدزو كلم من مدٌنة تطوان 02الواقع على وادي مهٌجرات على بعد  سد مرتٌل 
على وادي بهت بإقلٌم  سد ولجة السلطانو فً أعالً وادي سبو بإقلٌم صفرو

توقع أن تنتهً من المعلى وادي خروب بوالٌة طنجة و سد خروبو الخمٌسات

 ؛5302سنة السدود  هاألشؽال بهذ
 

على وادي زوبزٌت  سد تركا أوماديو على وادي كٌر بإقلٌم الرشٌدٌة سد قدوسة 
 هوٌرتقب إنتهاء األشؽال بهذ ،بً رقراقأعلى وادي  سد تٌداسو بإقلٌم كرسٌؾ

 .5303السدود سنة 
 

سدٌن كبٌرٌن، وٌتعلق  إنجازاإلنطبلقة الفعلٌة ألشؽال  إعطاءب 5302كما ستتمٌز سنة 

 :كل منب األمر
 

ملٌون  51ب  لسدهذا اتقدر الطاقة االستٌعابٌة اإلجمالٌة لتاقهُى صاكىسج دُس  اوذس سذ 
 ؛ ملٌون درهم 211متر مكعب بتكلفة تبلػ حوالً 

 

ملٌون متر مكعب  61لهذا السد  ، وتبلػ الطاقة االستٌعابٌةتاقهُى ذُغُش سذ رودغب 
 .ملٌون درهم 111بؽبلؾ مالً ٌقدر ب 

 

انطبلق أاشؽال بناء سد جدٌد "لؽٌس" بإقلٌم الحسٌمة بتكلفة  5302وستعرؾ كذلك سنة 

 ملٌون درهم. 433تبلػ حوالً 
 

 للمطارات التحتٌة البنٌات 
 

. ببلدناٌعتبر قطاع الطٌران المدنً عنصرا أساسٌا فً النمو االقتصادي واالجتماعً ل
المشارٌع الجوٌة الكبرى والمساهمة فً تطوٌرها واكبة م فً لمدنًقطاع الطٌران ا مةوتتجلى مه

 .وفً إشعاع المملكة
 

المشارٌع الكبرى  ومواكبة إنجازمواصلة  إلىعمل الحكومة فً هذا المجال  ٌهدؾو
 .لتطوٌر قطاع النقل الجوي وزٌادة الطاقة االستٌعابٌة للمطارات فً المملكة
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لتحسٌن حركة  5302للمطارات فً أفق سنة  مدٌريمخطط  إعدادفً هذا السٌاق، تم و

 النقل حاجٌاتبلستجابة للمطارا وذلك  02النقل الجوي والبنٌة التحتٌة للمطارات من خبلل تطوٌر 

 .الجوي
 

محطات  هٌبةلمواصلة توسٌع وت 5302 سنة مهمةوفً هذا الصدد سٌتم رصد استثمارات 

مساحته  رفعسٌتم  الذيساٌس والناظور -محمد الخامس فً الدار البٌضاء ومطاري فاس اتمطار
جوٌة ثالثة مساحتها   محطة إنجازمطار مراكش المنارة  سٌعرؾو متر مربع. 539333إلى 

محطات جوٌة فً مطارات زاكورة، كلمٌم بناء  ،5302سنة   سٌتم كمامتر مربع.  229333

 .والرشٌدٌة
 

تحسٌن سبلمة وأمن  إلى تهدؾ أخرىباستثمارات  5302إلى ذلك، ستتمٌز سنة  ضافةباإل

 الجوي المراقب. جالالمطارات وتوسٌع الم
 

 الحدٌدٌة للسكك التحتٌة البنٌات 
 

الجمهورٌة الفرنسٌة،  تدشٌن صاحب الجبللة مرفوقا بفخامة ربٌس 5302شهدت سنة 

ملٌون  233صٌانة المعدات المتحركة للقطار الفابق السرعة باستثمار إجمالً ٌصل إلى  ةلورش

هكتار  55قاطرة على مساحة  03درهم. وٌمتد هذا الورش الذي تبلػ طاقته االستٌعابٌة القصوى 

 متر مربع مؽطاة )المبانً التقنٌة واإلدارٌة(.  539333منها 
 

وٌشكل الورش الذي تم تدشٌنه مكونا ربٌسٌا لمشروع القطار الفابق السرعة الدار 
درهم. وقد بلؽت نسبة تقدم األشؽال بهذا ملٌار  55,4 المحٌنةطنجة الذي تبلػ تكلفته -البٌضاء

على أن تنتهً األشؽال به خبلل   %25ما قدره  ،5302المشروع إلى ؼاٌة نهاٌة شهر ؼشت 

 .5303من سنة  األولاألسدس 
 

مواصلة أشؽال برنامج تحدٌث المحطات السككٌة وحذؾ الممرات  5302كما شهدت سنة 

 ؼٌر المحروسة.
 

 إعطاء ،سابقا إلٌها، فضبل عن متابعة األشؽال بالمشارٌع المشار 5302سنة سٌتم خبلل و

 المدٌرياالنطبلقة ألشؽال التثنٌة الجزبٌة للخط الرابط بٌن سطات ومراكش وتحٌٌن المخطط 
 .5333للسكك الحدٌدٌة فً أفق سنة 

 

 تنمٌة النقل 2.1.1.1.3.  
 

 الطرقٌة والسالمة الطرقً النقل 

 

  الطرقً النقل 

 

قطاع النقل الطرقً لؤلشخاص والسٌما  التؽلب على الصعوبات التً ٌواجهها أجلمن 
 التقلٌدي وتدبٌرها المقاوالت تشتتو ضعؾ مهنٌة القطاعو تقادم النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة

لهذا القطاع شرع المؽرب فً إصبلح طموح  ،ؽٌر مهٌكل وتقادم حظٌرة السٌاراتالالنقل  تفاقمو

 تمحور حولٌ
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 مردودٌته؛تكرٌس االحترافٌة فً القطاع وتحسٌن  
 

لقطاع ومراقبة تضمن المنافسة الشرٌفة اوقواعد شفافة لولوج  آلٌاتوضع  
 وحسن سٌر العمل فً القطاع.

 

ة القطاع وذلك نتؤهٌل ومهن إلىتهدؾ  أخرىتدابٌر هٌكلٌة   اعتمادإلى ذلك تم  ضافةباإل

 عبر
 

 العمومً النقل لخدمات المخصصة تخصٌص منحة لتكسٌر وتجدٌد المركبات 
 الطرق؛ عبر للمسافرٌن الجماعً

 

 عبر للمسافرٌن  الجماعً العمومً النقل خدمات مقاوالت لفائدة منحة تخصٌص 
 الطرق.

  

سنة  عتمدالم اإلصبلحمواصلة  إطار فًوفٌما ٌتعلق بقطاع النقل الطرقً للبضابع و
وتشجٌع االستثمار  الفاعلٌنة نومهنفتح القطاع أمام المنافسة الحرة  أجلاتخذت تدابٌر من  ،5330

من توفٌر  اإلصبلحطن فً القطاع المنظم. وقد مكن هذا  3قل من الخاص ودمج الشاحنات األ

الظروؾ المناسبة لظهور شركات مؽربٌة للنقل التً تقدم خدمات تستجٌب لمعاٌٌر الجودة 
 والسبلمة. 
 

 الطرقٌة السالمة 
 

من  المصادقة 5302سنة عرفت ة ٌأولوٌة حكومالتً تشكل  السبلمة الطرقٌةفً مجال 

 رقم لقانونا مٌتمتو ٌرٌؽالقاضً بت 002-03 المجلس الحكومً على مشروع قانون رقمطرؾ 

التشرٌعً  طارتعزٌز اإل إطارفً هذا المشروع  ندرجوٌمدونة السٌر على الطرق.  بمثابة 32-25

على  تقوم ةتشاركٌ مقاربة وفق هإعدادوالتنظٌمً لبلستراتٌجٌة الوطنٌة للسبلمة الطرقٌة وقد تم 
 جمٌع المهنٌٌن والمتدخلٌن فً قطاع السبلمة الطرقٌة. انخراط

 

تقلٌص الفترة  خاصةعدة مقتضٌات،  هذا القانونمشروع  اً جاء بهتال تالتعدٌبل توشمل
الزمنٌة البلزمة لبلنتقال من رخصة السٌاقة من صنؾ "ب" إلى رخصة السٌاقة من صنفً "د" 

" من أربع سنوات إلى سنتٌن فقط، وإلؽاء مسطرة استبدال رخصة السٌاقة المإقتة برخصة و"ج
رصٌد النقط المخصص لرخصة  مراجعةدابمة واإلبقاء على حامل وحٌد ٌؽطً الفترتٌن مع 

 .السٌاقة خبلل الفترة االختبارٌة
 

ذا إالقانون ب ةحددالمٌخول أٌضا لؤلطباء رفع وثٌرة الفحص الطبً  المشروع هذا أن كما
 كانت الحالة الصحٌة والنفسٌة للسابق تستدعً ذلك. 

 

عرضة للحوادث فقد شهدت  كثراأل بالمحاورتحسٌن السبلمة الطرقٌة  إطاروأخٌرا وفً 
هذا البرنامج الذي ٌمتد ما  .استمرار تنفٌذ البرنامج الخاص بتهٌبات السبلمة الطرقٌة 5302سنة 

  ما ٌلً إنجازٌهدؾ إلى  5303و 5303بٌن 
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عرضة للحوادث كالطرٌق الوطنٌة  كثرمعالجة المحاور االستراتٌجٌة للمناطق األ 
6 RN رزازات عبر تٌشكا والطرٌق الوطنٌة الرابطة بٌن مدٌنة مراكش وو
0RN  6الرابطة بٌن تزنٌت وكركرات والطرٌق الوطنٌةRN  الرابطة بٌن

الرابطة بٌن سوق االربعاء  103RRالجهوٌة  تطوان وشفشاون والطرٌق
 ومكناس.

 

عرف معدل معالجة النقط السوداء الموزعة على بقٌة الشبكة الطرقٌة والتً ت 
 حوادث. مرتفع لل

 

 المجهودات المبذولة لتحسٌن السبلمة الطرقٌة عبر 5302وستستمر خبلل سنة 
 

لتحدٌد  المتنقل اقتناء معدات الرادار أجلالقٌادة العلٌا للدرك الملكً من  مواكبة 
 السرعة خارج المدار الحضري ؛

 

  أجل من الوطنً ؤلمنالعامة ل ئلدارةل التابعةمراقبة الطرق لمتنقلة الفرق التنشٌط  
 تشدٌد مراقبة احترام  قواعد المرور فً المناطق الحضرٌة ؛

 

 أقسامالمقدمة لضحاٌا حوادث السٌر وتأهٌل  ٌةاألول اإلسعافاتتحسٌن  
 ؛ المستعجبلت داخل المستشفٌات

 

 المراقبة األوتوماتٌكٌة للسرعة؛ أجلشبكة الرادارات الثابتة من  توسٌع 
 

 اللوجستٌك؛النقل والتابعة لوزارة التجهٌز و السٌر حركةتعزٌز فرق مراقبة  
 

 البرنامج الخاص بتهٌئات السبلمة الطرقٌة. مواصلة 
  

 البحري النقل 
 

للموقع الجؽرافً المثالً للمؽرب وألهمٌة قطاع النقل البحري بالنسبة للصادرات  نظرا  
 للمؽرب.تحدٌا كبٌرا المؽربٌة، ٌعد تطوٌر هذا القطاع 

 
تحقٌق هذه الؽاٌة، تبذل الدولة جهودا كبٌرة لتعزٌز موقع المؽرب كوجهة رابدة للتجارة لو

 .وتركٌا ٌكٌةاألمراالتحاد األوروبً والدول العربٌة والوالٌات المتحدة  السٌما شركابهبٌن مختلؾ 
 

وضع استراتٌجٌة جدٌدة لقطاع النقل البحري من فً الحكومة  باشرتوعبلوة على ذلك، 
 مع بتنسٌقلواء وطنً  تطوٌركذا و واستمرارٌته استعادة القدرة التنافسٌة لؤلسطول الوطنً أجل

 :االستراتٌجٌة حول المحاور التالٌة هذهمختلؾ الفاعلٌن. وترتكز 
 

 ؛ الؽربٌة المتوسطٌة المنطقة فً قوي ومٌنابً بحري كبلدتعزٌز دور المؽرب  
 

 ،واالستراتٌجً االقتصادي دورهضمان  على قادر مؽربً ولواء بحرٌةصناعة  خلق  
 ؛ عالٌة مردودٌة ذاومستدام و تنافسًو ،قوي بشكل
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 أكثر ٌكون أنتحت اللواء المؽربً من  البحري النقل لتمكٌن المبلبمةتهٌبة الظروؾ  
 .الدولً البحري النقل ألرباب بالنسبة جاذبٌة

 

 :الجوي النقل 
 

بالنظر إلى النمو القوي لسوق النقل الجوي، ٌسعى المؽرب إلى مواكبة وتٌرة التطورات 
  : لهذه الؽاٌة، تبذل جهود كبٌرة أهمها .العالمٌة

 

الخطوط  «شركة الطٌران الوطنٌة  شرعت: بط مع المطارات األجنبٌةواالر مضاعفة 
الذي ٌهدؾ إلى تعزٌز شبكتها و 6101 برسم سنةبرنامجها فً   »الملكٌة المؽربٌة

من  انطبلقاعرضها نحو لندن انتقل وجهة. وعبلوة على ذلك،  36 ةخدمبفً أفرٌقٌا 
 ؛.رحلة فً األسبوع 01 إلى 01من  الدار البٌضاء

 

 الداخلٌة الدولة دعم فتح الخطوط الجوٌة واصلت: تحسٌن عروض النقل الداخلً 
للمساهمة فً تعزٌز االقتصاد المحلً لمختلؾ األقالٌم. وتشمل هذه الجهود إنشاء خط 

الجوٌة بٌن الدار الرفع من عدد الرحبلت جوي ٌربط الدار البٌضاء بزاكورة و
ورزازات. من خبلل هذه العملٌات، ارتفعت عروض النقل الجوي المحلً والبٌضاء 

 .فً األسبوع ذهابا وإٌابا رحلة 021من  أكثرخط تقدم  60إلى 
 

دراسة جدوى هدفها  إطبلق 6103 سنة خبللالدولة  تعتزم: تطوٌر الشحن الجوي  
 مع إنشاء محطات خاصة وتطوٌرنشاط الشحن الجوي الدولً ل دولً قطبتطوٌر 
 .المهنً فً صناعة الطٌران التكوٌن

 

المعمول بها على المستوى الدولً فً مجال  التنظٌمٌة ألحكامالمبلبمة مع ا بهدؾ وأخٌرا،
 نلدمن  المصادقة طور فً وهًللطٌران المدنً   ةجدٌد مدونةالطٌران المدنً، أعدت الحكومة 

قانونً جدٌد ٌتوافق مع متطلبات المعاٌٌر  إطار وضعإلى  ةاألخٌر ههدؾ هذتالبرلمان. و
 المبلحةوالمطارات و والمقاٌٌس الدولٌة، السٌما من حٌث األمن والسبلمة ومراقبة الحركة الجوٌة

 . ومستدام وتنافسً فعاللضمان نقل جوي آمن ووذلك  الجوٌة
 

 الحضري العمومً النقل 
 

. ولمواجهة هذه مبلءمأدت تنمٌة المدن إلى تفاقم الطلب على وسابل نقل حضري  
ة للتنقل مع تحسٌن ناسبتضمن للمواطنٌن الظروؾ الم آلٌاتاإلشكالٌة، تعمل الحكومة على وضع 

 مدن المؽربٌة.لالقدرة التنافسٌة ل
خبلل صندوق من مة بمبلدعم برامج بوتتعلق االستراتٌجٌة الحكومٌة فً هذا المجال 

  ، وذلك من خبللمواكبة إصبلحات النقل الطرقً الحضري والرابط بٌن المدن
 

 برنامج تجدٌد سٌارات األجرة من الصنف الثانً )سٌارات األجرة الصغٌرة( 
 

جسد ٌو 5303عملٌة تجدٌد حظٌرة سٌارات األجرة من الصنؾ الثانً منذ سنة  تانطلق

 استبدالمما مكن من  لتجدٌد هذا النوع من السٌارات (درهم 23.333) ةفً تقدٌم منح الدولة دعم

سٌارة  39333بلوغ إلى . وتهدؾ هذه العملٌة 5302شتنبر  متمإلى  سٌارة أجرة قدٌمة 2.333
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من حظٌرة سٌارات األجرة من  %52 ، أي ما ٌقرب من5302أجرة مستبدلة فً نهاٌة سنة 

 أجرة (. ةسٌار  009333الصنؾ الثانً )حوالً 
 

 ()سٌارات األجرة الكبٌرة األولبرنامج تجدٌد سٌارات األجرة من الصنف  
 

رخصة  09332 ما ٌناهز ،5302شتنبر  متمات هذا البرنامج إلى إنجازبلؽت حصٌلة 

(. حٌث درهم 33.333) األولأهلٌة مسلمة لبلستفادة من منحة تجدٌد سٌارات األجرة من الصنؾ 

 سٌارة أجرة قدٌمة. 5.333من  أكثرهذا البرنامج تجدٌد  إطارتم فً 
 

 :الخاصة المسارات ذات العمومً النقل وسائل دعم 
 

 النقل إصبلحات مواكبة ،ٌقدم صندوق 5303من قانون المالٌة لسنة  05وفقا ألحكام المادة 
ً أو المإجل األولدراسات وتموٌل االستثمار  نجازالمدن الدعم إل بٌن والرابط الحضري الطرقً

 ا مصارٌؾ االستؽبلل لمشارٌع النقل بوسٌلة الطرامواي والنقل الجماعً الحضري.ذوك
 

 إصبلحات مواكبة لجنة قٌادة صندوق تدارستها التً اإللتزامات أهما الصدد تتعلق ذفً ه
  ب 5302المدن برسم سنة  بٌن والرابط الحضري الطرقً النقل

 

لمدٌنتً الرباط والدار البٌضاء  المساهمة فً تموٌل خدمة دٌن مشروع الطرامواي 
 وكذا المساهمة فً تقلٌص العجز فً استؽبلل طرامواي الدار البٌضاء؛

 

 سنة توقٌعها تمتفاقٌة التً بلوفقا ل T2المساهمة فً تموٌل خط طراموي جدٌد  
نصره هللا والمتعلقة بالتنقل وتحسٌن النقل الجماعً فً مدٌنة  الملك جبللة أمام 6101

 ملٌار درهم؛ 364 قدره إجمالًبمبلػ  وذلكالدار البٌضاء 
 

( فً مدٌنة BHNS) الجودة عالٌة الخدماتخطٌن لحافبلت ذات  إنجازالمساهمة فً  
 ملٌون درهم. 066مراكش بمبلػ ٌناهز 

 

المساهمة فً تموٌل تمدٌد خط الطرامواي لمدٌنة الرباط وإنشاء ، 5302 وٌتوقع برسم سنة

 .أكادٌربمدٌنة  الجودة عالٌة الخدماتخط حافبلت ذات 
 

 2014-2020 الصناعً  التسرٌع مخططتفعٌل   2.1.1.3
 

 إطاروبالخصوص فً  األخٌرالمؽرب تقدما مهما فً القطاع الصناعً فً العقد  سجل
الذي تم  5353-5303الصناعً  للتسرٌع الجدٌد وٌهدؾ المخططالصناعً.  برنامج اإلقبلع

هدؾ ذي ٌإلى تحقٌق وثٌرة أسرع لهذا التطور ال 5303أبرٌل  5تقدٌمه أمام صاحب الجبللة فً 

هذه االستراتٌجٌة  ترومإلى تعزٌز مكانة القطاع الصناعً كمحرك للتشؽٌل ورافعة للنمو. و
فرصة عمل فً قطاع الصناعة وزٌادة  233.333 إحداث إلى ،5353الجدٌدة  فً أفق سنة 

التوازن للمٌزان التجاري من  إعادةو %50 إلى %03 حصة الصناعة فً الناتج الداخلً الخام من

 الصادرات. إنعاشخبلل 
 

الصناعً بالتالً إلى إنشاء صناعة عصرٌة قوٌة وتنافسٌة.  التسرٌع ٌهدؾ مخططوهكذا 
المخطط إلى  رمًالمجهودات على كافة القطاعات الصناعٌة، كما ٌولبلوغ هذا الهدؾ سٌتم تركٌز 
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ضمان تنمٌة مندمجة متناسقة طبقا للتوجٌهات الملكٌة لصاحب الجبللة الواردة فً خطاب العرش 
 ". توفٌر الظروف المالئمة لتنوٌع وتوسٌع نسٌجنا الصناعً" 5300ٌولٌو  03المجٌد بتارٌخ 

 

 الصناعٌة ووضع النظم تطوٌر :وهً محاور أساسٌة، ثبلث وٌرتكز هذا المخطط على
 .الدولً المستوى على وتعزٌز اإلشعاع الدعم وسابل

 

 عن طرٌق: تطوٌر النظم الصناعٌة  
 

صناعة  وتؤسٌس القطاعً التشتت من التقلٌص النظم الصناعٌة بهدؾ وتنشٌط إحداث 
 دٌنامٌة وعبلقة خلقالهادفة إلى  النظم الصناعٌة مبادئ على اندماجا مستندة أكثر
 والمتوسطة؛ الصؽرى والمقاوالت الكبرى الشركات مجموعات بٌن جدٌدة

 

 من أمثل بشكلالتً تروم االستفادة  "الصناعً الصناعٌة "التعوٌض تطوٌر الموازنة 
 مضاعفة االستثمار من سٌمكن مما العمومً للطلب االجتماعٌة واالقتصادٌة آلثارا

 المحلً؛ النسٌج منتجات وخدمات تشجٌع اقتناء خبلل من األداءات مٌزان وتحسٌن
 

عن طرٌق وضع نظام هٌكل الم القطاع فً هٌكلالم الؽٌر القطاع إدماجو مواكبة 
 مناسب ضرٌبً الذاتً ونظام للمقاول أساسً نظام إحداثٌتضمن  دماجكامل لئلمت

 الفبة؛ لهذه موجه خاص وتموٌل مستهدفة ومواكبة اجتماعٌة وتؽطٌة
 

تؤهٌل الموارد البشرٌة بهدؾ تقوٌة الكفاءات فً الصناعة عن طرٌق مبلءمة جٌدة  
 بٌن التكوٌن وحاجٌات المقاوالت.

 

محركا  باعتبارها الخاصة الشركات بهدؾ دعم الدور الذي تلعبه :إرساء وسائل الدعم  
 لبلستثمار مناسب إطار وضمان وتنافسٌتها هٌكلتها إعادةللنمو وكذا مواكبة جهودها فً 

 .الخارجٌة االسواق فً مهمة حصص واكتساب
 

 التصدٌري البعد االفرٌقً للمملكة وكذا العرض تحسٌن ؽٌةب :الدولً اإلشعاع تقوٌة  
 فً المهمة اإلمكانٌات ذات القطاعات على المواكبة مجهودات تركٌز من خبلل للمملكة
 .التصدٌر مجال

 

 اٌػٕبػَخ ػٓ ـزٍك إٌظُ اٌػٕبػَخ اٌفؼبٌخ.رؼشٍش اٌّىزسجبد ورموٍخ اٌذٍٕبَِخ  . أ
 

اندماجا وأقل تقسٌما عن طرٌق  أكثرٌهدؾ مخطط التسرٌع الصناعً إلى خلق صناعة 
 نظم صناعٌة قوٌة وفعالة تمكن من تقلٌص التشتت الصناعً.

 
حالٌا بلورة ورش هذه النظم بوثٌرة جٌدة بتنسٌق مع الجامعات والجمعٌات المهنٌة فً  وتتم

 أفق التوقٌع على عقود أداء تحدد التزامات كل من الدولة وشركابها من القطاع الخاص.
 

عن الصرح  بمنؤىالتنفٌذ الناجح لهذه االستراتٌجٌة ال ٌمكن مقاربته  فإنومع ذلك، 
لئلقبلع  الوطنً المٌثاق إبرام منذ بات النمو المتواصل الذي تم تعزٌزهالصناعً القابم ومكتس

 .5334سنة  الصناعً
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ات مهمة مكنت المؽرب من التموقع الجٌد فً بعض القطاعات إنجازولقد تم تسجٌل 
المٌثاق الوطنً لئلقبلع  إطارجاذبٌة بفضل تنفٌذ تدابٌر تحفٌزٌة فً  أكثر المؽربوجعلت من 

 : الصناعً، وٌعتبر نجاح المهن العالمٌة بالمؽرب خٌر مثال على ذلك
 

 قطاع السٌارات  
 

سنوات المهما خبلل  ارتفاعالتصدٌر لقطاع صناعة السٌارات اعرؾ رقم معامبلت 
أي  5303ملٌار درهم سنة  40,2إلى  5300ملٌار درهم سنة   31,6من انتقل حٌث ةاألخٌر

 ملٌار 52,2 مقابل 5302 ؼشت شهر ملٌار درهم متم 30,2بلػ  وقد .%52 بارتفاع ٌقدر ب

 .%00,2 بزٌادة أي السابقة السنة من الفترة لنفس درهم
 

 :ب األمر لصناعة السٌارات وٌتعلق مندمجتٌن صناعٌتٌن محطتٌن تشؽٌل اآلن، حد إلى وتم
 درهم ملٌار 12 ب استثمارا ٌقدر تدر أن المتوقع التً من "بالقنٌطرة للسٌارات الصناعٌة المنطقة"
 المحطة هذه حٌث ستمكن "بطنجة للسٌارات الصناعٌة المنطقة"و شؽل منصب  30.000إحداثو

 شؽل. منصب 30.000 إحداثو درهم ملٌارات  8تبلػ استثمارات جلب من
 

حدثا بارزا تمثل فً توقٌع مذكرة تفاهم تحت   5302سنة  برسمعرؾ قطاع السٌارات وقد 

إلنشاء  "PSA Peugeot-Citroën"مجموعة و الدولةلجبللة بٌن االرباسة الفعلٌة لصاحب 

القنٌطرة بمبلػ استثماري إجمالً -سبل-، فً جهة الرباط5304مركب صناعً مهم سٌنطلق سنة 

 فً قطاع السٌارات من دماجمن رفع معدل اإلهذا المشروع سٌمكن وملٌون أورو.  223قدره 

شؽل ؼٌر  منصب 53.333إلى  إضافة شؽل مباشر منصب 3.233وخلق  %33 إلى 33%

 .محرك سنوٌا 533.333سٌارة و 533.333 إنتاج مباشر
 

 حجم من بالرفع "PSA Peugeot-Citroën" مجموعة تلتزم المشروع هذا خبلل من

 الى ٌصل بمبلػ بالمؽرب، المتواجدٌن الممونٌن من السٌارات وأجزاء مكونات من مشترٌاتها
 للبحث سلسلة إنشاء من المشروع هذا سٌمكن ذلك، الى إضافة. 5352 سنة أفق فً أورو ملٌار

 مهن فً خصصتم تكنولوجً قطب انبثاق عبر وذلك عال وتقنً مهندس 09233 تشؽل والتطوٌر

 .السٌارات
 

إلى العقد الخاص بقطاع صناعة السٌارات الموقع سنة  إضافة، 5302كما شهدت سنة 

( GPLC، توقٌع عقد أداء بٌن الدولة ومجموعة الوزن الثقٌل وهٌاكل السٌارات الصناعٌة )5303

منصب  539333هدؾ إلى خلق ٌ الذي ،"الوزن الثقٌل وهٌاكل السٌارات الصناعٌة"م الوضع نظ

ملٌار  3وحدة وتحقٌق قٌمة مضافة إضافٌة تقدر ب  03.233 ٌبلػ محلً إنتاجشؽل مباشر و

 ملٌار درهم. 2درهم ورقم معامبلت عند التصدٌر ٌقدر ب 
 

تطوٌر تموٌن مصانعها بإسبانٌا انطبلقا  أجل، تمت مواكبة شركة "فورد" من األخٌرفً و
 "فورد" للمكتب الجهوي للمشترٌات فً طنجة.  تدشٌنمن المؽرب، الشًء الذي أسفر عن 

 

 الطٌران قطاع 
 

 5303سنة  %0,5 ٌقدر ب ارتفاعالتصدٌر لقطاع صناعة الطٌران اعرؾ رقم معامبلت 

ملٌار درهم سنة  2,3 إلى 5300ملٌار درهم سنة   7,2. حٌث انتقل من5300مقارنة مع سنة 

 .5302  ؼشتملٌار درهم متم شهر  4,6هذا الرقم  . وبلػ5303
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من خبلل توقٌع عقدٌن لؤلداء  5302ولقد استمر دعم قطاع صناعة الطٌران خبلل سنة 

وضع من أجل  GIMAS)بٌن الدولة و''مجموعة الصناعات المؽربٌة للطٌران والفضاء'' )

منصب شؽل  509333ى الخاصة بصناعة الطٌران والتً تهدؾ إلى خلق األولمنظومات األربع ال

ملٌار درهم ومضاعفة معدل االندماج المحلً لصناعة  52جدٌد وتحقٌق رقم معامبلت ٌزٌد عن 

فاعل جدٌد فً القطاع بقٌمة  033من  أكثروكذا جلب  5353 سنة %02 الطٌران لٌصل إلى

 ملٌارات درهم. 2تزٌد عن  ٌةاستثمار
 

 03بومباردًٌ التً انطلقت فً شؽال البناء بمصنع أانتهاء  إلىوتجدر االشارة كذلك 

. وقد وصل 5303إلى المصنع الجدٌد فً مٌدبارك فً دجنبر  بؤكمله نتاج، ونقل اإل5300 شتنبر

، منصب شؽل 502، إلى 5302 ٌولٌوزمتم حتى  بومباردًٌ المحدثة من طرؾ اصبعدد المن

 .منصب شؽل 333 ،5302فً نهاٌة سنة تبلػ لمؽاربة، لفابدة ال 032ا منه
 

 اإللكترونٌك قطاع  
 

 5303سنة  %52,5 بلػ ارتفاعالتصدٌر لقطاع صناعة اإللكترونٌك اعرؾ رقم معامبلت 

      ملٌار درهم. وقد وصل إلى 7,9ملٌار درهم إلى  6,9حٌث انتقل من  5300مقارنة مع سنة 

 .5302 ؼشت شهر ملٌار درهم متم 5,2
 

'' بؽبلؾ OFS FURUKAWAالتوقٌع على عقد استثمار مع شركة ''  5302سنة  وعرفت

منصب شؽل  023من  أكثرملٌون درهم، وسٌمكن هذا االستثمار من خلق  033مالً ٌناهز 

 جدٌد.
 

 منظعلى الخصوص بمواصلة تنفٌذ عقود األداء الخاصة بال 5302وستتمٌز سنة 

 الصناعٌة وتنمٌة االستثمارات فً قطاعات السٌارات والطٌران واإللكترونٌك.
 

 الخدمات قطاع ترحٌل  
 

ست ال بٌن من  (P2I)محطات صناعٌة مندمجة خمسة استؽبلل الشروع فً حالٌاتم 

 كل الصناعً فً لئلقبلع الوطنً المٌثاق إطارها فً إنجازالخدمات المقرر  لترحٌل مخصصةال
 من بٌنها شركة 033من  أكثر بها واستقرت ووجدة وتطوان وفاس والرباط البٌضاء الدار من

 عالمٌة. شركات
 

دراسة تهم وضع منظومة ترحٌل الخدمات  إنجازوبهدؾ دعم هذه الدٌنامٌة، تم البدء فً 
 منظومات قطاع ترحٌل الخدمات. انطبلقعن  5302وستسفر هذه الدراسة سنة 

 
 الجلدقطاع النسٌج و  

 

     لتصدٌر لقطاع صناعة النسٌج والجلدا، بلػ رقم معامبلت 5302 ؼشتمتم  حتى

، أي بانخفاض 5303ملٌار درهم برسم نفس الفترة من سنة  22,7ملٌار درهم مقابل  22,3

 .%0,2 طفٌؾ بلػ
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توقٌع عقود األداء بٌن الدولة والجمعٌة المؽربٌة لصناعات ب 5302سنة  تمٌزتو

                            :ى للنسٌجاألولالصناعٌة  الخاصة بالنظم المنسوجات والمبلبس
« Denim, Fast Fashion, Distributeurs industriels de marques nationales »  ًالت

 2منصب شؽل وتحقٌق رقم معامبلت إضافً عند التصدٌر ٌقدر ب  0339333تهدؾ إلى خلق 
 .5353 رابدة فً أفقشركة وطنٌة  23ر درهم وإقبلع ٌٌمبل

 

نظم ال إطارتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة التً أطلقت فً ، مواصلة 5302سنة  ستشهدو

مشارٌع استثمارٌة جدٌدة  إطبلقجدٌدة للنسٌج وصناعٌة ثبلث نظم  إحداثلنسٌج والصناعٌة ل
 لجلد.للنسٌج ول الصناعٌة نظمالاتفاقٌات  إطارفً  رابدةخاصة بالشركات ال

 

 ػزؼ ػمبرً غٕبػٌ رٕبفسٌ رطوٍز  . ة
 

استراتٌجٌة  تفعٌلعلى  5353-5303مخطط التسرٌع الصناعً  إطارعملت الحكومة فً 

لئلٌجار بهدؾ تلبٌة حاجٌات المقاوالت  الموجهة المندمجة الصناعٌة لتنمٌة مشارٌع المجمعات
هذا البرنامج على وجه الخصوص حول تعببة  مبلبم لتنمٌتها. وٌتمحور إطارالصناعٌة وتوفٌر 

الدراسات البلزمة  إنجازالعقار إلٌواء المشارٌع المتكاملة للمناطق الصناعٌة الموجهة لئلٌجار و
 لتنفٌذ هذه المشارٌع والمساهمة فً تموٌل أشؽال تهٌبتها.

 

قة انطبل إعطاء 5302 سنة خبلل ، تم5303أبرٌل  5وطبقا لبلتفاقٌة الموقعة بتارٌخ 

 الجماعة – الثانً الحسن مسجد لمإسسة لئلٌجار موجه صناعً مجمع إحداثأشؽال مشروع 
 مدٌونة(. )عمالة حصار واد لسٌدي حجاج القروٌة

 

موازاة مع استراتٌجٌة تنفٌذ مشارٌع المجمعات الصناعٌة الموجهة لئلٌجار، واصلت 
فضاءات االستقبال الصناعٌة ومناطق االنشطة  تؤهٌل إعادةسٌاسة  5302الحكومة سنة 

بالخصوص بالمناطق الصناعٌة بكل من قلعة السراؼنة وبنسودة  األمراالقتصادٌة، وٌتعلق 
 وموالي رشٌد. زناٌةوك

 

مواصلة أشؽال خلق بعض مناطق االنشطة االقتصادٌة الصناعٌة  5302عرفت سنة  كما

 انطبلقشؽال واأل استكمالوكذا  ''كاكتوبول كلمٌممن '' األولالشطر  إنجازاستكمال حٌث تم 
تؤهٌل االنارة العمومٌة للمحطة  إعادةأشؽال  إنجازنشاط مشروع المحطة الصناعٌة ''سطابارك'' و

  الصناعٌة ل ''عٌن الشكاك''.
 

تؤهٌل بعض فضاءات االستقبال الصناعٌة وبداٌة نشاط  إعادة، 5302وستعرؾ سنة 

 . األنشطةبعض مناطق 
 

 رموٍخ اٌزأسّبي اٌجطزً . د
 

مبلءمة بٌن عرض التكوٌن وحاجٌات التعتبر تقوٌة الكفاءات الصناعٌة عن طرٌق 
 تنمٌة مستدامة ومندمجة.  تحقٌقالنظم الصناعٌة من التً تمكن المقاوالت من الضرورٌات 

 

 التكوٌن فً التخصصات المطلوبةتعلقان ببرنامجً عمل ٌ إعدادولهذا الؽرض، ٌتم حالٌا 
منصب شؽل( وقطاع النسٌج  229233 إحداثلتلبٌة احتٌاجات كل من قطاع صناعة السٌارات )

 منصب شؽل(. 439333 إحداث)
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ول دفعة من أل البٌضاء للدارالمدرسة المركزٌة  استقبال 5302عبلوة على ذلك، تم سنة 

 لتكوٌن المستمر بهذه المدرسة.لمسار  إطبلقطبلب المهندسٌن وال
 

بالدار البٌضاء  الطٌران مهن ، ٌتم العمل حالٌا على مشروع توسٌع معهدأخرىمن جهة 
 متدرب سنوٌا. 0023من استقبال ه ذلك لتمكٌنو

 

 القطاعٌة االستراتٌجٌات تفعٌل تسرٌع. 3.1.1.3
 

 مواكبته نٌتحس وكذا منتوجاته وتنوع الوطنً لبلقتصاد الهٌكلٌة التحوالت ًتقتض
 االستراتٌجٌة المخططات مختلؾ إنجاح على العمل ضرورة الخارجٌة، والمخاطر للتحوالت
 .اإلٌجابٌة بحصٌلتها 5302 سنة خبلل تمٌزت والتً ةاألخٌر السنوات فً انطلقت التً القطاعٌة
 

هذه االستراتٌجٌات، من تعزٌز بنٌة  إطارمكنت النتابج التً تم تحقٌقها فً  وهكذا،
ودٌنامٌة المجهودات على مستوى التصدٌر وكذا التقلٌص من تبعٌة الببلد على المستوى الؽذابً 

 إلى المساهمة فً تعزٌز التوازنات الماكرو اقتصادٌة.  ضافةباإل والطاقً
 

الذي حوظ ملالتحسن إلى جانب ال هذه االستراتٌجٌاتشكل تفعٌل إلى ذلك،  ضافةوباإل
 فرص الشؽل.  إحداثتشجٌع االستثمار الخاص ورافعة ل ،عمالاألمناخ شهده 

 
  الطاقٌة االستراتٌجٌة. 1.3.1.1.3

 

تهدؾ المحاور التوجٌهٌة لبلستراتٌجٌة الطاقٌة الوطنٌة إلى تؤمٌن الحاجٌات الوطنٌة من 
مع ترشٌد استعمالها وبؤثمنة تنافسٌة  إلٌهامختلؾ أنواع الطاقة، وضمان توفرها وتعمٌم الولوج 

 لحفاظ على البٌبة.ا
 

       قدرة كهربابٌة إضافٌة تناهز إنتاجوبؽٌة تحقٌق هذه األهداؾ، من المزمع هذا 
فً مختلؾ  ملٌار درهم 533ٌبلػ استثمار إجمالً تعببة و 5353مٌؽاواط فً أفق  4.532

ن القوة الطاقٌة المنجزة م %35 ستمثل الطاقات المتجددة وبالتالًالمشارٌع الكهربابٌة والنفطٌة. 

 بالمؽرب.
 

 2ى للطاقة المنعقدة بتارٌخ األولانطبلقة هذه االستراتٌجٌة خبلل المناظرة  إعطاءمنذ 
حصٌلة  تتم تحقٌق تقدم ملموس فً هذا القطاع الحٌوي لبلقتصاد الوطنً. ومكن ،5334مارس 

 التالٌة: األساسٌةالمنجزات  قحقٌأولٌة لهذه االستراتٌجٌة من ت
 

 :خبلل من الخضراء الطاقات تنمٌة 
 

 :الشمسٌة للطاقة المغربً البرنامج 
 

بتكلفة مالٌة ، 5334الذي أعطى انطبلقته صاحب الجبللة فً نونبر هذا البرنامج  هدؾٌ

وٌتم  ،5353 مٌؽاواط فً أفق 5.333ة كهربابٌة تبلػ طاقتوفٌر إلى  مبلٌٌر دوالر 4 تقدر ب

 الوكالة المؽربٌة للطاقة الشمسٌة. من طرؾ  تدبٌر هذا البرنامج
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المركب الشمسً لورزازات بقدرة كهربابٌة  إنجازبى لهذا المشروع، األولالمرحلة  تعلقوت
التً مٌؽاواط  023" بقدرة كهربابٌة تبلػ 0ى "نور األولالمحطة بما فٌها  مٌؽاواط، 233تبلػ 

ملٌار درهم. ومن المتوقع  2,2 تكلفة مالٌة تقدر بب، 5300ماي  03أعطى صاحب الجبللة، فً 

 .5302أن ٌتم الشروع فً استؽبلل هذه المحطة مع نهاٌة 
 

" 0" و "نور 5بتفوٌت الصفقات المرتبطة بإنشاء المحطات "نور  5302وقد تمٌزت سنة 
مٌؽاواط وتكلفة مالٌة تناهز  023ة تصل إلى للمركب الشمسً بورزازات، بقدرة كهربابٌة إجمالٌ

 .ملٌار درهم 16,46
 

 :الرٌحٌة للطاقة المندمج المغربً البرنامج 
 

مٌؽاواط. وٌهدؾ  233كهربابٌة إلى ٌتوفر المؽرب حالٌا على طاقة رٌحٌة تصل قدرتها ال 

 . 5353مٌؽاواط فً أفق سنة  5333هذا البرنامج إلى بلوغ قدرة كهربابٌة تناهز 
 

المتعلق بالطاقات المتجددة سنة  00-34 تنفٌذ القانون رقم اٌةأنه مع بد إلى تجدر اإلشارة

، حومة مٌؽاواط فً فم الواد 533ات رٌحٌة بقدرة إجمالٌة تعادل حط، تم إنشاء ثبلث م5303

 وأخفنٌر من قبل شركات خاصة.
 

 : الكهربائً العرض تقوٌة 
 

مٌؽاواط  09333من إنشاء وتفعٌل  طارفً هذا اإل، مكنت الجهود المبذولة 5334منذ سنة 

 ملٌار درهم. 03طاقٌة إضافٌة باستثمار إجمالً ٌصل إلى  إنتاجكقدرة 
 

 : الطاقٌة النجاعة تنمٌة 
 

فً أفق  12%الطاقً بنسبة  االستهبلكٌهدؾ المخطط الوطنً للنجاعة الطاقٌة إلى تقلٌص 

 حاالتالمتعلقة بال الدراساتمن هاء تناإل 5302عرفت سنة و .5303فً أفق  15%نسبة  5353

، و التً تهم مجموعة من التدابٌر المزمع 5300خبلل سنة  هاإطبلقالعامة للنجاعة الطاقٌة التً تم 

 .الطاقً االستهبلك رشٌداتخاذها من طرؾ مختلؾ القطاعات بؽٌة ت
 

 : القانونً طاراإل مالءمة 
 

على مشروع القانون القاضً بإنشاء  5302شتنبر  02صادق المجلس الحكومً بتارٌخ 

ذلك من مدبر وطنً لشبكة النقل الكهربابً، و إحداثالهٌبة الوطنٌة لتنظٌم قطاع الكهرباء وكذا 
فتح سوق  إطارستجٌب لسٌاسته الطموحة فً ت ةمتطور ةقانونٌترسانة  منالمؽرب  تمكٌن أجل
  .الكهربابً من خبلل مصادر الطاقات المتجددة ومساٌرة ممارساته للمعاٌٌر الدولٌة نتاجاإل

 

 أجلقطاع الكهرباء من  مراقبةنظام فعال ل إحداثإن الهدؾ من إنشاء هذه المإسسات هو 
 .المتعلق بالطاقات المتجددة 00-34رقم  مواكبة تحرٌره طبقا للقانون

 

 00-34 رقم القانون تعدٌلجلس الحكومً على ممصادقة ال 5302كما عرفت سنة  

من  الجهد المنخفضذو الكهربابً  نتاجالمتعلق بالطاقات المتجددة والذي ٌهدؾ إلى فتح سوق اإل



 2016ِــطـزوع لــبٔــوْ اٌّــبٌـَــخ ٌســٕـخ 

 45   مذكرة تقدٌم
  

 

الطاقة الكهربابٌة ذات  إنتاجرفع عتبة القدرة المستؽلة فً مشارٌع و جددةالمتطاقات المصادر 
 اقتناء فابض الطاقة الكهربابٌة مكانٌةإوكذا  مٌؽاواط 03مٌؽاواط إلى  05مصادر مابٌة من 

المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب من طرؾ من مصادر طاقات متجددة  المنتجة
 وذلك بالنسبة للمحطات المرتبطة بالشبكة الوطنٌة ذات التٌار الكهربابً المرتفع جدا.

 

الطاقٌة الوطنٌة، وتهم العملٌات تفعٌل االستراتٌجٌة مواصلة  5302خبلل سنة تم ٌوس

 : طارالمزمع تنفٌذها فً هذا اإل
 

 : وهً ،الخضراء الطاقات تنمٌة برامج تنفٌذ مواصلة 
 

انطبلقة أشؽال تنفٌذ الشطر الثانً  إعطاء: عبر البرنامج المغربً للطاقة الشمسٌة 
إلنشاء مباشرة التؤهٌل القبلً مٌؽاواط(، وكذا  321للمركب الشمسً بورزازات )
 مٌؽاواط(. 61مٌؽاواط( وبوجدور ) 51المحطات الشمسٌة بالعٌون  )

 

 021من خبلل تشؽٌل المحطة الرٌحٌة لتازة )اٌجزٔبِح اٌّغزثٌ ٌٍطبلخ اٌزٍسَخ:  
 بقدرة كهربابٌة تنفٌذ مشروع رٌحً مندمجالمكلفة ب شركاتالمٌؽاواط( واختٌار 

  من قبل شركات خاصة. أخرىرٌحٌة  حطاتمٌؽاواط( وكذا م 521)
 

 حاالتالمتعلقة بال الدراسات اعتماد عبر السٌما اٌّخطف اٌوـٌٕ ٌٍٕدبػخ اٌطبلَخ: 
فتحاص تعمٌم اإلوالعامة للنجاعة الطاقٌة وتفعٌل برنامج التؤهٌل الطاقً للمساجد 

 إجراءاتاألداء الطاقً على مستوى القطاع الصناعً وإرساء  إدماجوالطاقً 
 الكهربابً التٌارخاصة بزبابن  إجراءاتالنجاعة الطاقٌة بقطاع النقل وكذا تفعٌل 

 المرتفع والمرتفع جدا.
 

 : النووٌة السالمة تطوٌر 
 

بؽٌة تفعٌل التزامات المؽرب مع المجتمع الدولً فٌما ٌخص السبلمة واألمن فً المٌادٌن 
، 5303الوكالة المؽربٌة للسبلمة واألمن النووي واإلشعاعً، سنة  إحداثالنووٌة واإلشعاعٌة، تم 

تتعلق بالسبلمة واألمن النووي واإلشعاعً وكذا الحرص على التً مهام الكسلطة مستقلة مكلفة ب
 عدم انتشار هذه المواد.

 

، على المرسوم القاضً بتطبٌق القانون المتعلق 5302المجلس الحكومً سنة  ةصادقمبعد 

البدء الفعلً لمختلؾ هٌاكل الوكالة المؽربٌة للسبلمة  5302ستعرؾ سنة ، الوكالة السالفة الذكرب

 ملها حٌز التنفٌذ.ع برنامجواألمن النووي واإلشعاعً ودخول 
 

  المعدنٌة االستراتٌجٌة .1.3.1.1.3
 

تعزٌز  إلى 5300التً اعتمدت سنة  جدٌدة لتطوٌر القطاع المعدنًالستراتٌجٌة اإلتروم 

مكانة ببلدنا بٌن الدول الرابدة فً هذا المجال. وتهدؾ هذه االستراتٌجٌة إلى تطوٌر البحث 
 نتاجالمشارٌع المعدنٌة وتنوٌع مصادر اإلالمعدنً وإرساء البنٌة التحتٌة الجٌولوجٌة وتشجٌع 

 .وتحدٌث وسابل وأسالٌب االستخراج وتحسٌن التكوٌن المهنً
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 :ٌة لهذه االستراتٌجٌة حولوترتكز المحاور الربٌس
 

 لبرنامج تؤهٌل المخزون المعدنً؛  نطبلقةاال إعطاء 
 

 التحفٌز على االستثمار وتطوٌر البحث المعدنً؛ 
 

 القطاع المعدنً على الصعٌد الوطنً والعالمً. إنعاشمناسبة لتنشٌط  آلٌاتإرساء  
 

 00-00 ، القانون رقم5302سنة  برسمه تم اعتماد وتجدر اإلشارة فً هذا السٌاق، إلى أن

تحدٌات المنافسة الدولٌة لمواجهة  تعزٌز مناعتهالمتعلق بالمناجم والذي ٌدعم تطوٌر القطاع 
 المعدنٌة.المتعلقة باألنشطة وتقلبات األسواق 

 

التوفر على بنٌة تحتٌة جٌولوجٌة ذات جودة عالٌة تعتبر مٌزة أساسٌة  فإنإلى ذلك،  إضافة
لتحسٌن جاذبٌته الجٌولوجٌة وذلك من خبلل إبراز موارده الطبٌعٌة، لتمكٌن المستثمرٌن  لكل بلد

لتنفٌذ  دقٌقةلحصول على المعلومات المن اوخاصة الشركات المعدنٌة والنفطٌة الوطنٌة والدولٌة 
 مشارٌعهم االستثمارٌة.

 

الجٌولوجٌة للفترة خارطة طرٌق وطنٌة لتطوٌر البنٌة التحتٌة  إعداد، سٌتم طارفً هذا اإل
. وقد سطرت هذه الخرٌطة فً أولوٌاتها خمس مناطق معدنٌة 5352و 5302الممتدة ما بٌن 

برنامج ترقٌم المعطٌات العلمٌة والجؽرافٌة وتطوٌر قاعدة بٌانات خاصة تم مواكبتها بواعدة وسٌ
 المعدنً. قطاعبال

 

  األخضر المغرب مخطط. 3.3.1.1.3
 

إلى  2008 التً أعطٌت انطبلقتها فً شهر أبرٌل األخضر تهدؾ استراتٌجٌة المؽرب

االقتصاد الوطنً والرفع من  تنمٌة تنمٌة القطاع الفبلحً وتطوٌره وتعزٌز دوره الفعال فً
 .مداخٌل الفبلحٌن

 

وباعتمادها على مقاربة شمولٌة وتشاركٌة، شكلت هذه االستراتٌجٌة قطٌعة مع السٌاسات 
ات حٌث تعاملت مع التنمٌة الفبلحٌة فً عمومها وتنوعها وفً عبلقتها للستٌن المتتالٌة الفبلحٌة

 الوطٌدة بالتنمٌة القروٌة واستدامة الموارد الطبٌعٌة.
 

ونحن على مشارؾ السنة السابعة النطبلق هذه االستراتٌجٌة، ٌمكن اعتبار حصٌلة هذه 
 والفبلحٌن ومهنًٌ القطاع. الدولة من لتظافر جهود كل أساسا ذلك وٌعزىالمرحلة مشجعة 

 
 ٌلً:  فٌماالمؽرب األخضر  لمخططات المحققة نجازوتتجلى أهم اإل 
 

 الغذائٌة للمنتوجات ملموس تحسن 
 

تحسٌن مستوى األمن الؽذابً بالنسبة ألهم  إلى الوطنً الفبلحً نتاجاإل ارتفاع أدى
من  % 33من حاجٌات الببلد من الحبوب و % 23، حٌث تم تؽطٌة ما ٌناهز األساسٌةالمنتجات 

 من اللحوم والفواكه والخضر. % 033السكر و
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 شؤناأللفٌة ب هدؾ تحقٌق من البحري، والصٌد الفبلحة لقطاعً المشتركة الجهود مكنت وقد
  .المحدد الموعد قبل هذا الهدؾ تجاوز تم بل المدقع الفقر على القضاء

 

إلى أن المؽرب قد نال شهادة االمتٌاز من طرؾ منظمة  طاروتجدر اإلشارة فً هذا اإل
 . نجازلهذا اإلاألمم المتحدة للتؽذٌة والزراعة وذلك تقدٌرا 

 

 لالستثمارات مهم  نمو 
 

 والخاصة العمومٌة لبلستثمارات الهام االنتعاش لٌتحقق لوال ٌكن لم اإلٌجابً التطور هذا إن
 2,5 من انتقلت حٌث 5303 إلى 5333خبلل الفترة الممتدة من  % 20التً سجلت ارتفاعا بنسبة 

 العمومً االستثمار بفضل المحدثة الدٌنامٌة درهم. وهكذا مكنت ملٌار 05,0 حوالً إلى درهم ملٌار
 هذا وفً .التموٌل لمصادر واسع تنوٌع من كذلك بل الخاصة، فً االستثمارات الزٌادة من فقط لٌس
 األخضر مخطط المؽرب فً تموٌل مشارٌع  2008سنة منذ الدولٌونالمانحون  ساهم ،طاراإل

  ملٌار درهم.  53,2بؽبلؾ مالً إجمالً ٌناهز 
 

خبلل  مكن الذي الفبلحٌة التنمٌة صندوق تدخل إلى أساسا الخاص نمو االستثمار عزىوٌ
إعانات  برسم درهم ملٌار 02,3قدره  إجمالً مبلػ تعببة ، من5303و 5333بٌن  ما الممتدة الفترة

ملٌار من االستثمارات  35,0ضخ ما مجموعه  إلىالقطاع مما أدى  فً االستثمار نعاشإل الدولة

درهم من االستثمار  5,2درهما واحدا من اإلعانة العمومٌة ٌمكن من جلب  فإنوهكذا  الخاصة.

االستثمار فً  إنعاشالمباشر مما ٌعكس الدور الفعال الذي ٌلعبه صندوق التنمٌة الفبلحٌة فً 
 القطاع.

 

  الثانٌة الدعامة مشارٌع بفضل الهامشٌة الفالحة مناطق انتعاش 
 

ٌهدؾ تنفٌذ المشارٌع الفبلحٌة ذات الصبؽة التضامنٌة إلى تحسٌن دخل الفبلحة العابلٌة 
 فرص الشؽل وكذا ضمان التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للمناطق القروٌة. إنعاشالصؽٌرة، و

 

مشروعا تهم    235خضر، بلػ عدد مشارٌع الدعامة الثانٌة المؽرب األ مخطط انطبلقمنذ 

 ملٌار درهم. 03,22ألؾ مستفٌد وباستثمار اجمالً ٌبلػ  220هكتار لفابدة  2339333مساحة 
 

مشروعا  23مشروعا من بٌنهم  342عدد المشارٌع الموجودة قٌد التنفٌذ، حالٌا هذا وٌبلػ 

 هكتار. 029333 قدرها مستفٌد على مساحة 239333منها جدٌدا ٌستفٌد 
 

 -5303خبلل الفترة  انطلقتات المسجلة لمشارٌع الدعامة الثانٌة التً نجازومن أهم اإل

5302: 
 

ألؾ هكتار من األشجار المثمرة  ٌمثل شجر الزٌتون  05264زراعة ما ٌقرب من  
 ؛% 0163واللوز  % 0462والصبار  % 31

 

 21 %  وحدة فً مناطق المشارٌع ، منها 613للتثمٌن وتجهٌز   وحدة 043بناء  
 مراكز جمع الحلٌب؛  38 %و معصرات الزٌتون
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 061هكتار وتشٌٌد  63.111أشؽال التهٌبة الهٌدروفبلحٌة على مساحة تفوق  إنجاز 
 من المسالك؛ كلم

 

 نقطة 333هكتار واستصبلح  06.111تهٌبة المجال الرعوي على مساحة تفوق  
 ماء لتروٌة الماشٌة.

 

 الفالحً الخام الداخلً الناتج على إٌجابً تؤثٌر 
 

مخطط  انطبلقعرؾ متوسط معدل النمو السنوي للناتج الداخلً الخام الفبلحً منذ 
سنوٌا. وقد بلػ الناتج الداخلً الخام  % 2المؽرب األخضر، اتجاها إٌجابٌا ملحوظا وصل إلى 

 .5333ملٌار درهم قبل سنة  22مقابل  5303ملٌار درهم سنة  44 الفبلحً
 

 الفالحً للقطاع المخصصة المائٌة للموارد عقالنً استخدام 
 

وذلك بفضل استراتٌجٌة تدبٌر  5303ملٌون هكتار سنة  0,22بلؽت المساحات المسقٌة 

توسٌع مناطق الري والبرنامج الوطنً القتصاد مٌاه برنامج تركز على تالموارد المابٌة التً 
 5335وقد تضاعفت أربع مرات المساحة المجهزة بؤنظمة الري الموضعً منذ سنة  ،للري. هذا

من الهدؾ  % 22ما ٌمثل  أي، 5303هكتار نهاٌة سنة  3039333لتصل إلى ما ٌقرب من 

هكتار  3239333 إلىالمساحة ن تصل هذه أظر تالمحدد فً مخطط المؽرب األخضر. ومن المن

 .5302مع نهاٌة سنة 
 

الناتج الداخلً  اكتساب مناعةتجدر اإلشارة إلى أن توسٌع المناطق المسقٌة قد ساهم فً 
الخام الفبلحً أمام قلة التساقطات المطرٌة مما مكن من ارتفاع القٌمة المضافة فً هذه المناطق 

 إنتاجدرهم/هكتار كقٌمة مضافة إضافٌة وارتفاع  0.233من  أكثرالمسقٌة حٌث تم تسجٌل 

تجهٌز عبر لموارد المابٌة ترشٌد استعمال امن هذا التوسٌع . كما مكن  97 %المحاصٌل النباتٌة ب

 .5302-5333هكتار بالري بالتنقٌط خبلل الفترة 250.000 من  أكثر
 

 والصادرات الفالحٌة المردودٌة تحسٌن 
 

الحوامض  إنتاجفٌما ٌتعلق ب السٌماالمنتجات الفبلحٌة الربٌسٌة تحسنا كبٌرا،  إنتاجسجل 
 % 33، بزٌادة 5303ملٌون طن سنة  5,50إلى  5333ملٌون طن سنة  0,53الذي ارتفع من 

 .تقرٌبا
ملٌون  0,22إلى  5333طن سنة  2259333ارتفع من فقد الزٌتون،  إنتاجأما فٌما ٌخص 

 . %502 ، أي بزٌادة قدرها حوال5303ًطن سنة 
 

 أكثرهذا، وقد عرفت صادرات المنتجات الفبلحٌة والؽذابٌة ارتفاعا ملموسا حٌث بلؽت 
 مع مقارنة %05و 5300مقارنة مع سنة %  4، بزٌادة قدرها 5303ملٌار درهم سنة  02,3من 

مما سمح بتعزٌز وتحسٌن مكانة ببلدنا فً التصنٌؾ العالمً، وخاصة بالنسبة  ،5303 سنة

( والفراولة 5303للمنتجات مثل الطماطم )الرتبة الرابعة عالمٌا بدال من الرتبة السادسة سنة 

 (.5303ة عالمٌا بدال من الرتبة السادسة سنة خامسالمجمدة )الرتبة ال
 

على مواصلة تنفٌذ المشارٌع والعملٌات  أساسا 5302ٌرتكز برنامج االستثمار لسنة 

 مخطط المؽرب األخضر. إطارالمندرجة فً 
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 التضامنٌة العائلٌة للفالحة الثانٌة الدعامة مشارٌع 
 

رادٌة المتعلقة بالتنمٌة التضامنٌة إل، من المتوقع مواصلة السٌاسة ا5302برسم سنة 

 إعطاءمشروعا تم  342 إنجازمواصلة الصؽٌرة من خبلل العابلٌة الفبلحة  إدماجوالشاملة بهدؾ 

مشروعا جدٌدا، تؽطً جمٌع مناطق  32االنطبلقة ل  إعطاءوكذا  5302ؼاٌة سنة  إلىانطبلقها 

 نتاجمشروعا تخص سبلسل اإل 03النباتً و نتاجمشروعا تخص سبلسل اإل 22المملكة، منها 

 الحٌوانً.
 

 اتفاقٌات الشراكة مع المنظمات المهنٌة. إطاره المشارٌع فً ذوسٌتم تنفٌذ ه 
 

 الفالحً المجال وتهٌئة الري مشارٌع 
 

 :        مواصلةب أساسا طارتتعلق العملٌات المبرمجة فً هذا اإل
 

. وفً هذا نجازعملٌات توسٌع الري فً سافلة السدود المنجزة وتلك التً توجد قٌد اإل 
هكتار،  31.111التنفٌذ على مساحة السٌاق، من المتوقع مواصلة وانهاء دراسات 

هكتار وكذا انطبلق االشؽال على  36.651ومواصلة اشؽال التجهٌز على مساحة 
 هكتار؛ 32.111مساحة 

 
البرنامج الوطنً القتصاد مٌاه السقً الهادؾ إلى تحدٌث وتحسٌن مردودٌة  تفعٌل 

حً. وٌتضمن شبكة توزٌع مٌاه الري على مستوى المكاتب الجهوٌة لبلستثمار الفبل
هكتار  وانهاء االشؽال   03.321مواصلة االشؽال على مساحة  6103برنامج سنة 
 ؛هكتار 62.511هكتار وكذا بداٌة االشؽال على مساحة  66.211على مساحة 

 

 وبٌرتطوٌر الشراكة فً مجال الري  بٌن القطاعٌن العام والخاص بمناطق أزمور  
ٌضا أوسهل شتوكة آٌت باها. ومن المتوقع والشطر الثالث للسقً بالؽرب  جدٌد

الدراسات المتعلقة بمشارٌع الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص بسهل  إنجازانطبلق 
 واد الذهب ومنطقة قدوسة؛ جهة الداخلة ساٌس و

 

هكتار  00.302من  أكثرالتؤهٌل الشامل للري الصؽٌر والمتوسط على مساحة  إعادة 
دا اوتنان وشتوكة إ أكادٌرقلٌم تارودانت وإقالٌم بولمان وأخاصة على مستوى مناطق 

ومٌدلت وكذلك حماٌة وصٌانة تجهٌزات الري والسواقً على  إفرانآٌت باها و
 هكتار تهم مجموع التراب الوطنً؛ 61.111مساحة 

 

نقط الماء لتروٌة  تهٌبةو إنجازو العلفٌة الشجٌرات وؼرس عملٌات تهٌبة المراعً 
البرنامج الجهوي لتهٌبة المراعً وتنظٌم الترحال على  إطارالقطٌع المندرجة فً 
 وسوس ماسة. واد نون-مستوى جهات كلمٌم

 

استمرار الدعم الحكومً لتعبئة االستثمار الخاص فً قطاع الفالحة من خالل صندوق  
  التنمٌة الفالحٌة

 

االلتزامات التً تعهدت بها الدولة مع  إطارتندرج التحفٌزات المبرمجة فً هذا السٌاق فً 
 :السٌما تهم  برنامجعقد  04 إطارالحٌوانً والنباتً فً  نتاجمهنًٌ مختلؾ سبلسل اإل
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 تجهٌز  الضٌعات  الفبلحٌة بمعدات الري والمعدات الفبلحٌة ؛ 
 

 ؛ االشجار المثمرةو ٌن زراعات الحبوب والقطانًؤمت 
 

 ؼرس االشجار المثمرة؛ 
 

 بناء وحدات تثمٌن المنتوجات الفبلحٌة؛ 
 

 الصادرات؛ إنعاش 
 

 ؛استعمال البذور المعتمدة 
 

 .ةتطوٌر تربٌة الماشٌ 
 

وذلك  الغذائٌة لمنتجاتل الصحٌة سالمةال تعزٌزو والنباتٌة الحٌوانٌة الثروة على الحفاظ 
  الربٌسٌة التالٌة : جراءاتمن خبلل اإل

 

وحمى البقر  اض الحٌوانٌة المعدٌة بما فً ذلك السلاألمرتعزٌز برامج مكافحة  
 والحمى القبلعٌة واللسان االزرق؛

 

 05ى محاربة طاعون المجترات الصؽٌرة لفابدة األوللقٌح تخص للت نحملتٌ تنظٌم 
محاربة داء  مبلٌٌن من الماعز فً حٌن تخص الثانٌة 3س من الؽنم وأملٌون ر
 الكلب؛

 

  بل وفقا للنظام الجدٌد؛واإل بقاراأل هوٌة لتحدٌد الوطنً البرنامج مواصلة 
 

صل النباتً ومراقبة صحة النباتات فً األ وذات النباتٌة المنتجات راقبةتعزٌز م 
 الحدود؛

 

 وتحوٌل المنتجات الؽذابٌة. إنتاجاعتماد مإسسات  
 

   من خبلل: الفالحٌة التجارة تنمٌة 
 

سٌاسة الحكومة فً مجال تنمٌة التجارة الفبلحٌة، الهادفة إلى خلق  تفعٌلمواصلة  
ٌة القطاعات التنافسٌة ذات المردودٌة العالٌة وتثمٌن إنتاجالظروؾ المبلبمة لتحسٌن 

 ؛للجهات أفضل لمنتوجات المناطق الزراعٌة
 

إلى االنتهاء من بناء قطب االبحاث والتنمٌة ومراقبة الجودة بالقطب  ضافةباإل 
ه من المتوقع إنشاء قطب مماثل بالقطب الفبلحً لسوس ماسة فإنالفبلحً لتادلة، 

الدراسات المتعلقة بقطب األبحاث والتنمٌة ومراقبة  إعدادوكذا  6103برسم سنة 
األشؽال خارج موقع القطب الفبلحً للوكوس  إنجازالجودة بالقطب الفبلحً للؽرب و

 والمساهمة فً بناء سوق الجملة بالرباط.
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 عبر : الزراعً والبحث التكوٌن 
 

ٌز البنٌات التحتٌة التعلٌمٌة بالمعدات تؤهٌل وتجه إعادةمواصلة برامج بناء و 
الضرورٌة بهدؾ رفع القدرة االستٌعابٌة لمإسسات التعلٌم الفبلحً العالً وذلك من 

 ؛ 6161خرٌج فً السنة فً أفق سنة  0.111تحقٌق الهدؾ المتمثل فً تكوٌن  أجل
 

إلى  ضافةإنشاء مإسسات جدٌدة للتكوٌن التقنً وذلك لتعزٌز منظومة التكوٌن باإل 
وتزوٌدها بالمعدات والموارد البشرٌة  قابمةتؤهٌل المإسسات ال إعادةتوسٌع و

 الضرورٌة للرفع من جودة التكوٌن ؛
 

إلى مواصلة تنفٌذ البرامج الوطنٌة للبحث  إضافةفٌما ٌخص البحث الزراعً،  
انطبلق أهم محاور استراتٌجٌة إصبلح منظومة  إعطاءب 6103والتنمٌة، ستتمٌز سنة 

 حث الزراعً.الب
 

 تكتسً طابعا أفقٌا من بٌنها : أخرى عملٌات إنجازإلى ذلك، سٌتم  ضافةباإل
 

عملٌة السجل الفبلحً والذي ٌعتبر مشروعا ذا بعد استراتٌجً طموح  إنجازمواصلة  
تكوٌن تتعلق ب إجراءاتوذا طابع مهٌكل للقطاع الفبلحً. وستشمل هذه العملٌة 

لضمان انخراط الفبلحٌن فً تحقٌق األهداؾ المتوخاة التواصل بوتؤطٌر الموظفٌن و
لتدبٌر إنشاء نظام معلوماتً بإلى جمع المعطٌات و ضافةوتبدٌد أي شكوك باإل
 واستؽبلل هذا السجل؛  

 

تنفٌذ استراتٌجٌة االستشارة الفبلحٌة وتعزٌز وسابل تدخل المستشارٌن الفبلحٌٌن  
 الفبلحً. نتاجإلللرفع من مستوى تؤطٌر فبلحً مختلؾ سبلسل ا

 

  "هالٌوتٌس " إستراتٌجٌة .2.3.1.1.3
 

إلى االستفادة من  5334شتنبر  54التً تم اعتمادها فً  تهدؾ استراتٌجٌة " هالٌوتٌس"

مإهبلت قطاع الصٌد البحري وتربٌة األحٌاء البحرٌة ومواجهة معٌقات تنمٌته من خبلل هدفٌن 
السمكٌة وتؤهٌل القطاع وتعزٌز مساهمته فً التنمٌة ربٌسٌٌن ٌتجلٌان فً الحفاظ على الموارد 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة للببلد.
 

 التالٌة: األساسٌة النتابجتسجٌل من الستراتٌجٌة " هالٌوتٌس"  ىاألولحصٌلة ال تمكنوقد 
 

 5300و 5334بٌن سنتً  % 03,0تطور القٌمة المضافة لقطاع الصٌد البحري بنسبة  

 سنوٌا ؛ %2,0زٌادة قدرها متوسط ملٌار درهم أي ب 3,0لتبلػ 
 

فً جمٌع فروع الصٌد، أي ما ٌعادل  5303 سنةملٌون طن فً  0,0 سمكً ٌقدر ب إنتاج 

 ؛5353من الهدؾ المحدد لسنة  %35حوالً 
 

من  %2ا أي بزٌادة قدره 5303ملٌار درهم فً سنة  02,2ناهز تصادرات  قٌمةبلوغ  

من  %22حوالً  ي، أ5300الحجم مقارنة مع سنة  ما ٌخصفٌ %3القٌمة و حٌث

 ملٌار دوالر(؛ 0,0) 5353المستوى المتوقع فً سنة 
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، 5303و 5334ملٌار درهم بٌن سنتً  0,2ناهز تاستثمارات خاصة فً صناعة التثمٌن  

المؽاربة فً  ، الشًء الذي ٌعكس ثقة المصنعٌن%05أي بمعدل زٌادة سنوٌة قدرها 

 الخٌارات االستراتٌجٌة  للحكومة.
 

، وٌتعلق اتنجازوبشكل عام، فقد أدى تنفٌذ هذه االستراتٌجٌة إلى تحقٌق العدٌد من اإل
القانونً  طارنموذج إدارة موانا الصٌد وتحسٌن اإل مراجعةو التجهٌزتنفٌذ مخططات ب األمر

، فضبل عن استراتٌجٌة العبلمة التجارٌة لمراقبة السلسلة البحرٌة مندمجةوإنشاء خطة وطنٌة 
  والتسوٌق على المستوٌٌن الوطنً والدولً.

 

المحاور  إطارالمتخذة فً  جراءاتبتسرٌع وتٌرة تنفٌذ مختلؾ اإل 5302تمٌزت سنة كما 

 األمروهً االستدامة والفعالٌة والتنافسٌة. وٌتعلق  الثبلثــة الربٌسٌـــة الستراتٌجٌـة "هالٌوتٌس"
 ب:السٌما 

 

بهذه رد امصاٌد األسماك حٌث بلؽت نسبة تؽطٌة المو تهٌبةخطط متحدٌد وتنفٌذ  
 ؛5334 سنةفقط فً  %2مقابل  5303 سنةفً نهاٌة  %32مخططات ال
 

تؤهٌل وتحدٌث أسطول الصٌد الساحلً والتقلٌدي وذلك من خبلل برنامج " إبحار"  إعادة 
 ؛5302ماٌو شهر فً لذي استكملت أشؽاله ا

 

 السمكٌة للحفاظ على األنواع المنجرفة تنفٌذ البرنامج الوطنً للتخلً على الشباك العابمة 
 المعرضة للخطر؛

 

تكوٌن  عادةإل أكادٌراالصطناعٌة فً خلٌج مارتٌل و شعبتنفٌذ البرنامج المتعلق بانؽمار ال 
 المخزون السمكً؛

 

نقط التفرٌػ المجهزة  ازإنجالوطنً لتهٌبة الساحل والذي ٌهم  مخططال إنجازمواصلة  
سنة  بنهاٌةنقطة تفرٌػ مجهزة وقرى للصٌادٌن  43 إنجازوقرى الصٌادٌن حٌث تم 

 ؛5303
 

الحاوٌات تعمٌم برنامج مواصلة الحفاظ على جودة المنتوجات البحرٌة عن طرٌق  
 هدؾ إلى تحسٌن تنافسٌة وأداء القطاع وحماٌة المستهلك؛ذي ٌوال عٌارٌةالم
 

نظام مراقبة استؽبلل الموارد السمكٌة من خبلل إنشاء نظام تحدٌد المواقع والرصد  توطٌد 
المستمر لسفن الصٌد بواسطة األقمار االصطناعٌة حٌث بلػ عدد السفن المجهزة 

 وحدة؛ 5.043بالمنارات الجؽرافٌة لتحدٌد المواقع 
 

ٌة  لتحدٌد حصتهم تسهٌل ولوج الصناع للمنتوجات البحرٌة من خبلل توفٌر وحدات صناع 
 من السمك الصؽٌر من المخزون "س"؛

 

برنامج إلنشاء ثبلث اقطاب تنافسٌة فً  إطبلقتشجٌع تثمٌن المنتوجات البحرٌة عبر  
تعلق بقطاعً الفبلحة والصٌد ٌ( والشمال )مشروع مختلط Haliopolis) أكادٌرمنطقة 

 البحري ( وفً الجنوب؛
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المناطق الجنوبٌة للمملكة وخاصة األخطبوط الذي تحسٌن جودة المنتجات السمكٌة فً  
قارب  2.233ٌشكل العمود الفقري للصٌد التقلٌدي فً هذه المناطق من خبلل تجهٌز 

 .تقلٌدي بصنادٌق عازلة للحرارة 
 

         تتمٌز باستمرار تنفٌذ العملٌات المتعلقة باستراتٌجٌة س، ف5302سنة بخصوص أما 

 :ٌنالتالٌٌن مجناتنفٌذ المشارٌع المدرجة فً البرعن طرٌق  " هالٌوتٌس"
 

 السمكٌة الموارد وتثمٌن المائٌة األحٌاء وتربٌة البحري الصٌد تنمٌة برنامج 
 :عبر

 

تنمٌة الصٌد البحري والمحافظة على الثروة السمكٌة من خبلل تطوٌر وتحدٌث  
 وسابل استؽبلل الثروة؛

 

 تعزٌز نظام التتبع والمراقبة واإلشراؾ المعتمد من طرؾ استراتٌجٌة " هالٌوتٌس" 
تتبع  نظاممن بداٌتها إلى نهاٌتها وذلك عبر اعتماد  نتاجاإل هذاوالذي ٌؽطً سلسلة 

ومراقبة أنشطة الصٌد فً جمٌع مراحل السلسلة )المراقبة فً البحر، المراقبة عند 
 التفرٌػ ومراقبة فً سلسلة القٌمة وشهادة اعتماد المصاٌد(؛

 

 تشجٌع تثمٌن المنتجات السمكٌة؛ 
 

 المنتجات البحرٌة؛ عببةتعزٌز القدرة التنافسٌة لشركات تحوٌل وت 
 

حتٌة المتعلقة بالمشارٌع المهٌبة والمندمجة التً تهم الصٌد استمرار إنشاء البنٌات الت 
نقط تفرٌػ مجهزة فً كل من كورٌزٌم بإقلٌم تزنٌت  3ء نشاومن المتوقع إ التقلٌدي:

 وشمبللة بإقلٌم الناظور وأمسا بإقلٌم تطوان؛
 

الصٌد التقلٌدي فً النسٌج الجهوي السوسٌو اقتصادي من خبلل إنشاء البنٌات  إدماج 
 البلزمة لتحقٌق استقرار مجهود الصٌد؛ األساسٌةحتٌة الت

 

تثمٌن المنتوجات المصطادة وتحسٌن الظروؾ السوسٌو اقتصادٌة للصٌادٌن  
 ؛التقلٌدٌٌن

 

إنشاء الشعب االصطناعٌة للحفاظ على الثروات واالستؽبلل المستدام وتحسٌن  
 .المصاٌد ودخل الصٌادٌن التقلٌدٌٌن

 

 :خبلل خاصة من البحارة وسالمة مهنً السوسٌو والتعزٌز التؤهٌل برنامج 
 

تحسٌن نوعٌة التكوٌن من خبلل تنوٌع الشعب وطرق التدخل لتؽطٌة جمٌع احتٌاجات  
 الموارد البشرٌة المتعلقة بمشارٌع برنامج "هالٌوتٌس"؛

 

 ؛بمإسسات التكوٌن البحريخاصة التحتٌة ال اتالمعدات والبنٌتؤهٌل  
 

من كوٌن مع احتٌاجات القطاع واحتٌاجات االشخاص المستهدفٌن عروض الت مبلءمة 
 النفتاح على المناخ السوسٌو مهنً وضمان اندماج أفضل للخرٌجٌن؛أجل ا
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 تعاونٌات الصٌادٌن؛ تسٌٌرتطوٌر برامج الدعم إلنشاء و 
 

 تعمٌم الضمان االجتماعً للبحارة الصٌادٌن التقلٌدٌن؛ 
 

 تطبٌب البحارة؛ إنعاش 
 

رواح البشرٌة فً البحر وتنشٌط عملٌات االنقاذ من خبلل نظام البحث وانقاذ األتعزٌز  
 وحدات اإلنقاذ وتحسٌن تنسٌق عملٌات اإلنقاذ. توفٌر

 

  للسٌاحة 2020 رإٌة .3.1.1.3. 
 

 إشعاعلتؤثٌر النشاط السٌاحً على قطاع الشؽل وعلى استقرار التوازنات الخارجٌة و انظر
القطاع السٌاحً ٌعتبر رافعة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  فإنلببلد فً الخارج، اصورة 

 والثقافٌة للمؽرب.
 

" 5353"لرإٌة  األساسٌةالمحاور  إطارتتم فً  تدبٌر هذا القطاع فإن، طاروفً هذا اإل

قوي سٌاحً  ضالتً تهدؾ إلى جعل المؽرب من أهم الوجهات السٌاحٌة العالمٌة عبر اعتماد عر
 متنوع ومتوازن.و

 

وجهة سٌاحٌة األولى عالمٌا  53االرتقاء بالمؽرب إلى مصاؾ إلى " 5353تهدؾ "رإٌة و

ألؾ سرٌر إضافً ومضاعفة عدد السٌاح  533 إحداثمن خبلل مضاعفة الطاقة اإلٌوابٌة ب

 ملٌون سابح. 53الوافدٌن لٌصل إلى 
 

ألؾ منصب شؽل مباشر على الصعٌد الوطنً  323 إحداث 5353رإٌة  إطارفً  وٌتوقع

ملٌار درهم، وكذا تقوٌة مساهمة القطاع السٌاحً فً  033ورفع المداخٌل السٌاحٌة لتصل إلى 

 ملٌار درهم.  023الناتج الوطنً الخام لٌصل إلى 
 

جراء  5302بالرؼم من االضطرابات التً عرفها المحٌط الجهوي والدولً خبلل سنة 

، أبان القطاع السٌاحً الوطنً عن مناعته حٌث تمكن من تسجٌل ؼٌر المبلبمة حداثاإل توالً
الرإٌة  بفضلنتابج مشجعة خبلل هذه السنة، بفضل االستقرار السٌاسً واالقتصادي للببلد 

 الحكٌمة والرشٌدة لصاحب الجبللة.
 

، 5302ٌة ٌولٌوز ؼاٌة نها ، إلىعدد السٌاح الوافدٌن عبر الحدود المؽربٌة وعلٌه فقد بلػ

         5303سنة نفس الفترة من مقارنة مع  1,5%ٌقدر ب  بارتفاعسابح أي  مبلٌٌن 2حوالً 

بالنسبة للمؽاربة المقٌمٌن بالخارج(.  %+4,2بالنسبة للسٌاح األجانب والؽٌر مقٌمٌن و (5,3-%

متبوعا بالمملكة المتحدة بنسبة  14%وقد عرؾ عدد السٌاح الوافدٌن من ألمانٌا ارتفاعا بنسبة 

2%. 
 

، فقد سجلت السبع أشهر فٌما ٌخص لٌالً المبٌت داخل مإسسات اإلٌواء السٌاحٌة المصنفة
 % 14,4-)  5303مقارنة مع نفس الفترة من سنة  %3انخفاضا بنسبة  5302 األولى من سنة

 بالنسبة للمقٌمٌن(. %+11,9بالنسبة للسٌاح ؼٌر المقٌمٌن و
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ما  5302بلؽت اإلٌرادات السٌاحٌة لؽٌر المقٌمٌن بالمؽرب إلى حدود متم ؼشت  لقدو

أي بانخفاض طفٌؾ  5303متم ؼشت  عند ملٌار درهم 33,4ملٌار درهم مقابل  33,0مجموعه 

 . %0,4ٌقدر ب 
 

 التالٌة: األساسٌةعبر المحاور  5353بمواصلة تنفٌذ رإٌة  5302ستتمٌز سنة و
 

القانونً  طاروذلك من خبلل متابعة تجدٌد اإل المناخ القانونً للقطاع السٌاحً: تقوٌة 

المنظم لوكاالت  00-42 رقم القانون مراجعةخاصة المتعلق بممارسة المهن السٌاحٌة و

ة وإصدار النصوص التطبٌقٌة ٌالمنظم للمإسسات السٌاح 20-33 القانون رقمواألسفار 

 هنة المرشد السٌاحً.المنظم لم 32-05 للقانون رقم
 

كما ستتم متابعة تنفٌذ النظام الجدٌد لتصنٌؾ مإسسات اإلٌواء السٌاحٌة 
 التواصل بخصوص نظام التصنٌؾ المستهدؾ. آلٌات"افتحاص أبٌض" وتقوٌة  700 بإجراء

 

تواصل الشركة المؽربٌة للهندسة السٌاحٌة برنامج  طارفً هذا اإل نوٌع محفظة المنتوج:ت 

مردودٌة المشارٌع السٌاحٌة من خبلل تطوٌر المنتوج و عملها من أجل الرفع من نجاعة

تقارٌر التخطٌط  إعدادمن أجل تموقع أفضل للمناطق الترابٌة المعنٌة بالمشارٌع المهٌكلة و
 هذه المشارٌع. الوعاء العقاري لفابدة ةتعببواالستراتٌجً وتحدٌد 

 

، سٌتم تنفٌذ برنامج عمل طموح ٌهدؾ إلى التثمٌن السٌاحً على صعٌد طاروفً هذا اإل
 وكذا التنمٌة المندمجة للسٌاحة القروٌة من خبلل برنامجً مدٌنتً وقرٌتً.  عتٌقة مدٌنة 00

 

والتسوٌق للمنتجات السٌاحٌة لفابدة  نعاشكما سٌتم تبنً سٌاسة مهٌكلة فً مجال اإل
 .المستثمرٌن المستهدفٌن

 

 : الكبرى السٌاحٌة المشارٌع تطوٌر 
 

لتطوٌر  المؽربً الصندوق بٌن ، 5300 نونبر 24 بتارٌخ الموقع الشراكة اتفاق إطار فً

مؽربٌة  هٌبة إحداث تم والكوٌتٌة واإلماراتٌة القطرٌة السٌادٌة االستثمار وصنادٌق السٌاحة
هذه هدؾ وت .األربع الشركاء بٌن متساو برأسمال كابٌتال" "وصال اسم تحت لبلستثمار السٌاحً

 .الكبرى السٌاحٌة المشارٌع فً وكذا ، 2020 رإٌة إطار فً االستثمار إلى الشراكة
 
 وصال الدارالبٌضاء بمشروعٌن أولٌٌن هما "انطبلق االشؽال  طارهذا اإل فً تم، وقد
 .رقراق" أبً وصال و" المٌناء" 
 

 : المٌناء الدارالبٌضاء وصال 
 

 تطوٌر البٌضاء الدار مٌناء وصال شركةو الحكومة بٌن المبرمة طاراإل االتفاقٌة تهم
 فضاءات ثقافٌةو مارٌناو الفنادق من مجموعة إنجاز أجل من بالدارالبٌضاء سٌاحً مشروع
  .تجارٌة ومحبلت مكاتب وكذا فاخرة سكنٌة ومركبات ةهٌوترفٌ
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 تجربة تقدٌم عبر عمالؤلل ًسٌاح جذب ةهوج الدارالبٌضاء جعل إلى المشروع هذا هدؾٌ و
 .درهم ملٌار  5,93قدره إجمالً مالً بؽبلؾ وذلك ٌةهالترفٌ األنشطة من ؼنٌة ومجموعة ثقافٌة

 
 : قراقر أبً وصال 

 
 تطوٌر مشروع إلى رقراق أبً وصال وشركة الحكومة بٌن المبرمة طاراإل االتفاقٌة تهدؾ

 .رقراق أبً وادي ضفة ٌبةهت مشروع من الثانً الشطر مستوى على سٌاحً
 

 كبرى ٌةهترفٌ معدات توفٌر سٌاحٌة، سكنٌة وحدات إنجاز إلى ضافةباإل  المشروع هذا وٌهم
 .درهم ملٌار8,73 قدره  إجمالً بؽبلؾ

 
سٌواصل المكتب الوطنً المؽربً للسٌاحة فً سنة  لمغرب:لتروٌج الوجهة السٌاحٌة  

سٌاسته المتعلقة بتشجٌع وتسوٌق الوجهة السٌاحٌة المؽربٌة. وتتمحور أهم  5302

 المرتقبة فٌما ٌلً: األساسٌةالخطوات 
 

 إحداثتقوٌة النقل الجوي عن طرٌق تعزٌز التعاون مع شركات النقل الجوي و 
 الخطوط الجوٌة المتواجدة؛ رحبلتوتٌرة خطوط جدٌدة، وكذا الرفع من 

 

تعزٌز أداء األسواق الكبلسٌكٌة بواسطة تقوٌة الشراكة مع الوكاالت السٌاحٌة  
 الكبلسٌكٌة ووكاالت سٌاحٌة جدٌدة؛

 

تقوٌة منظومة تحفٌزٌة خاصة بالنسبة  عبرتكثٌؾ استراتٌجٌة تنوٌع االسواق خاصة  
لمتحدة وإفرٌقٌا والشرق االوسط لؤلسواق ذات المإهبلت العالٌة مثل )الوالٌات ا

نطبلقة لمجموعة من اال إعطاءالصٌن والبرازٌل( وكذا وأوروبا الوسطى والشرقٌة و
 اخطوط ربط جوٌة جدٌدة من أجل تحقٌق معدل مل إحداثالحمبلت االشهارٌة بهدؾ 

 ذو مردودٌة؛
 

تحسٌن  وذلك عبرالرقمٌة الحالٌة  لٌاتتقوٌة التسوٌق الرقمً والرفع من مردودٌة اآل 
الرإٌة المرتبطة بالوجهة السٌاحٌة عبر االنترنٌت خاصة من خبلل شبكات التواصل 

 االجتماعً.
 

متابعة تقوٌة قدرات شبكة دعم  طار: سٌتم فً هذا اإلتعزٌز قدرات الفاعلٌن السٌاحٌٌن 
 ؛ٌٌنالمقاوالت السٌاحٌة وكذا مواصلة تطوٌر التكوٌن المستمر الموجه للمرشدٌن السٌاح

 

وذلك من خبلل االستمرار فً تنفٌد خارطة الطرٌق المتعلق  تثمٌن الرأسمال البشري: 
" عبر تكوٌن متخرجٌن وخلق 5353-5303بالعقد الخاص "الموارد البشرٌة لفترة 

باكالورٌا مهنٌة فً المجال الفندقً والسٌاحً وكذا المسار التؤهٌلً المهنً فً مجالً 
"عبلمات التمٌز" الخاصة بالمعاهد والمدارس السٌاحٌة الفندقٌة السٌاحة والفندقة وتعمٌم 

مواصلة خلق مراكز التكوٌن الفندقً والسٌاحً للتمٌز فً كل من المحمدٌة  إلى إضافة
 وفاس والجدٌدة وورززات وطنجة والسعٌدٌة.  أكادٌرو
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  » رواج  « مخطط  .3.1.1.3.,
 

استراتٌجٌة وطنٌة لتحدٌث وتطوٌر قطاع التجارة  الحكومة مخطط رواج باعتباره اعتمدت
القرب  تجارة والتوزٌع. فً هذا السٌاق، تقدم الدولة الدعم المالً للمشارٌع المتعلقة بعصرنة

 دراسات وكذا مخططات  للتنمٌة إنجازنشاء مناطق تجارٌة وإومرافقة األبطال الوطنٌٌن و
 .الجهوٌة

 

حدود نهاٌة ٌونٌو  إلى القرب تجارة نامج عصرنةتاجر من بر 59533من  أكثراستفاد  وقد

نقطة بٌع على مستوى مختلؾ مناطق المملكة  539220من  أكثرمكن من استفادة مما  .5302

مدٌنة وقرٌة( من هذا البرنامج، الذي ٌمكن من عصرنة معدات وتقنٌات التسٌٌر  033من  أكثر)

تجارة والتوزٌع من أجل تزوٌد القطاع لمهن ال، وضع خطة تكوٌن 5302للتجار. كما عرفت سنة 

قادرة على تعزٌز القدرة التنافسٌة للشركات التجارٌة وتحسٌن جودة الخدمات وبٌد عاملة مإهلة 
 المقدمة للمستهلكٌن.

 

خارطة طرٌق جدٌدة من أجل تنزٌل مخطط رواج الذي  إطبلق، 5302وستعرؾ سنة 

عصرنة كذا القطاع ؼٌر المهٌكل، و إدماجٌتمحور حول مكافحة الهشاشة فً المناطق الحضرٌة و
 التوزٌع كمحرك لئلقبلع االقتصادي.

 

 التقلٌدٌة االستراتٌجٌة الوطنٌة لتنمٌة الصناعة .1.3.1.1.3
 

 2,3بساكنة نشٌطة تقدر ب  طاع مشؽل فً المؽربٌعتبر قطاع الصناعة التقلٌدٌة ثانً ق

إلى دوره  ضافةباإل من مجموع الساكنة النشٌطة. % 53ملٌون حرفً وحرفٌة أي ما ٌقدر ب 

ٌعتبر قطاع الصناعة التقلٌدٌة دعامة أساسٌة لخلق الثروة بمساهمة تقدر بؤزٌد من  كمحفز ثقافً،
 الناتج الوطنً الخام. فً % 2

 
-5332 للفترة قطاع الصناعة التقلٌدٌة، اعتمدت الحكومة استراتٌجٌةجل تعزٌز أمن و

 ات مهمة أبرزها:إنجازوالتً حققت  "5302رإٌة "، 5302
 

 ؛ملٌار درهم 21,8أي ما ٌناهز  % 05زٌادة سنوٌة لرقم معامبلت القطاع ب  
 

 ؛مبلٌٌر درهم 03تحسٌن القٌمة المضافة للقطاع بما ٌقارب  
 

 ؛% 2,2مل صافً أي بزٌادة  سنوٌة تقدر ب منصب ع 63.000 إحداث 
 

ٌوم تكوٌن فً  10.430خرٌج فً مهن الصناعة التقلٌدٌة وكذا تنظٌم  30.000تكوٌن  

 ؛التكوٌن المستمر للصناع إطار
 

 ؛مقاولة صؽٌرة ومتوسطة فً قطاع الصناعة التقلٌدٌة 333 إحداث 
 

 ؛عبلمات تجارٌة 2معٌار و 530 إحداث 
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 مشارٌع جدٌدة إطبلقمشارٌع البنٌات التحتٌة و إنجازبمتابعة  5302هذا وستتمٌز سنة 

 :تتمثل فً 
 

أشؽال بناء قرٌة الصناعة التقلٌدٌة بؤمزمٌز ووجدة وفضاءات العرض والبٌع بؤوٌكا  تمامإ 
نعة ادار الص إنجازاألنشطة الحرفٌة بقلعة السراؼنة وابن جرٌر و وفضاءاتوإمٌنتانوت 

 ؛مركز الصناعة التقلٌدٌة بجرادة هٌكلة إعادةو بؤسفً
 

لقنٌطرة وقرٌة للحرفٌٌن بسكٌنة بامركب مندمج للصناعة التقلٌدٌة  إنجازمشارٌع  إطبلق 
وفضاء لتسوٌق الزرابً بالقنٌطرة وتجهٌز مناطق األنشطة الحرفٌة بسطات وفاس 

   ؛ومكناس والعطاوٌة وسٌدي رحال وتامبللت
 

ثبلثة قرى للحرفٌٌن بكل من زاوٌة الشٌخ والفقٌه بن صالح  إنجازمشارٌع  إطبلق 
نعة بعمالة لفقٌه انعة فً عمالة إقلٌم أزٌبلل ودارٌن للصاثبلثة دور للص إنجازومرٌرت و
 ؛بنً مبللل التقلٌدٌة مدبؽةالترمٌم  إعادةبن صالح و

 

بطنجة  ونات وجرسٌؾ وبناء مجمع مندمج للصناعة التقلٌدٌةاقرى للحرفٌٌن بت إحداث 
 وكذا تهٌبة المجمع الحرفً بتازة.

 

الثراث الحرفً وتطوٌر الجودة بهدؾ  حماٌة المجهودات المبذولة كذلك على كما ترتكز
الحفاظ على حصة الصادرات المؽربٌة فً مجال الصناعة التقلٌدٌة على مستوى األسواق 

تنظٌم الجابزة الوطنٌة  برععلى أسواق جدٌدة وتشجٌع االبتكار  واالنفتاحالخارجٌة التقلٌدٌة 
 ألحسن حرفً كموعد سنوي لمكافبة مجهودات الحرفٌات والحرفٌٌن.

 

 إعدادتعكؾ الحكومة على  5302دٌنامٌة جدٌدة للقطاع ومع انتهاء رإٌة  عطاءوإل

 بهدؾ: 5353استراتٌجٌة جدٌدة لقطاع الصناعة التقلٌدٌة  فً أفق 
 

 ؛منصب عمل إضافً 5029333 إحداث 
 

 ؛ملٌار درهم كرقم للمعامبلت إضافً 32 إحداث 
 

مضاعفة صادرات الصناعة التقلٌدٌة وتعزٌز الرأسمال الؽٌر مادي المتعلق بالصناعة  
 .التقلٌدٌة )الرأس المال البشري والمعرفً(

 

 الرقمً المغرب استراتٌجٌة  .3.3.1.1.3
 

المشاورات من أجل وضع استراتٌجٌة جدٌدة للقطاع فً أفق  إطبلق 5302عرفت سنة 

ات استراتٌجٌة إنجازبعٌن االعتبار خبلصات  تؤخذوفق مقاربة تشاركٌة  هاإعدادم تو ٌ 5353

 ". وترتكز هذه االستراتٌجٌة على ثبلثة محاور:5300"المؽرب الرقمً 
 

 ؛وطنًالتحوٌل الرقمً لبلقتصاد ال 
 

 ؛هوٌاجعل المؽرب قطبا رقمٌا ج 
 

 .الرقمً صناعًالموقع الرقمً والنظام ال 
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 03إلى  3إضافً ٌقدر ب  خام داخلًوتهدؾ خارطة الطرٌق هاته إلى تحقٌق ناتج 

 .5353-5302ألؾ منصب شؽل خبلل الفترة  23وألؾ  53 مبلٌٌر درهم وخلق ما بٌن 
 

إلى تعزٌز موقع المؽرب  5353عبلوة على ذلك، تهدؾ استراتٌجٌة المؽرب الرقمً 

 كرابد جهوي لتكنولوجٌا المعلومٌات.
 

 إطارأهم المشارٌع المدرجة فً  إنجاز مواصلة 5302، عرفت سنة طارفً نفس اإلو

 :ٌلً فٌما تتمثل التًو "5300"استراتٌجٌة المؽرب الرقمً 
 

  االلكترونٌة الحكومة 
 

. نجازفً طور اإل أخرى 00خدمة على الشبكة العنكبوتٌة و 23وتشؽٌل  إنجازتم 

رتبة فً ترتٌب المنتدى العالمً لبلقتصاد المتعلق  50وارتباطا بهذا فقد ارتقى المؽرب ب 

سنة  23ة بإلى المرت 5303سنة  44ة ببمروره من المرت بتكنولوجٌا المعلومٌات واالتصال

5302. 
 

 "PACTE" برنامج 
 

من بٌن  %94,7الذي مكن من تؽطٌة  PACTEتنفٌد برنامج  مواصلة 5302 سنة عرفت

م وت( )ؼٌر مرتبطة أو ضعٌفة الربط بوسابل االتصال منطقة محصاة كمناطق بٌضاء 4520

 جماعة قروٌة. 232إقلٌم و 22منطقة موزعة على  5533برنامج إضافً لتؽطٌة  إطبلقكذلك 
 

 "GENIE" برنامج 
 

الخدمة الشاملة  تدبٌر صندوقوفقا لتعلٌمات السٌد ربٌس الحكومة فً اجتماع لجنة 
تعطى  أنوهكذا من المرتقب،  .5302إلى ؼاٌة  GENIEللمواصبلت، تقرر تمدٌد برنامج 

مإسسة تؤهٌلٌة مجهزة  500ٌة وإعدادمإسسة  0532تجهٌز عملٌة جدٌدة ترمً إلى لاالنطبلقة 

 سابط وربطها باألنترنٌت.حقٌبة متعددة الووبقاعة 
 

  المستدامة حماٌة البٌئة والتنمٌة. 4.3.1.1.3
 

 حماٌة البٌئة  1.9.3.1.1.3.
 

 ارفع تحدٌات القرن الحادي والعشرٌن بجعل التنمٌة المستدامة مشروع فًالمؽرب  انخرط
للتنمٌة فً ظل القٌادة الرشٌدة لصاحب الجبللة. وهكذا تم اعتبار  اجدٌد اونموذج حقٌقٌا امجتمعٌ

لكل السٌاسات واالستراتٌجٌات  األساسٌةحماٌة البٌبة فً جمٌع القطاعات من بٌن األولوٌات 
 التنموٌة. وفً هذا السٌاق، تهدؾ السٌاسة الوطنٌة المتبعة فً مجال البٌبة أساسا إلى ما ٌلً:  

 

 نظام للحماٌة المستدامة للبٌبة ؛ إحداثي ٌعرفه هذا المجال وسد العجز الكبٌر الذ 
 

 حماٌة التنوع البٌولوجً وجودة الموروث الطبٌعً والتارٌخً؛ 
 

 التنمٌة المتوازنة وتحسٌن جودة العٌش والظروؾ الصحٌة للمواطنٌن. 
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خاص من قبل صاحب الجبللة  باهتمامالبٌبً فً المملكة  شؤن، ٌحظى الطارفً هذا اإل و
 5302شتنبر  53الملك ، حٌث أطلق جبللته مرفوقا بفخامة ربٌس الجمهورٌة الفرنسٌة ٌوم األحد 

 بمدٌنة طنجة، مبادرة "نداء طنجة من أجل عمل تضامنً وقوي لفابدة المناخ". 
 

الستعجالٌة القٌام بعمل تضامنً وقوي  اعتباراٌعد "نداء طنجة"، بمثابة ناقوس للخطر،  و
وضرورة العمل "بسرعة وبشكل جٌد وجماعً" لتكثٌؾ جهود محاربة التؽٌرات حماٌة المناخ، ل

 المناخٌة.
 

ٌر المناخ ٌالمؽرب وفرنسا، اللذان سٌضطلعان برباسة المإتمرٌن العالمٌٌن  حول تؽ دعاو
ذٌن المإتمرٌن ببارٌس ومراكش، لتسرٌع اه ة انعقادؼتنام فرصا إلى(، 55وكوب  50)كوب 

التطلعات المشروعة للتنمٌة مع  معه تنسجمتصاد عالمً أخضر، بشكل وثٌرة التحول نحو اق
 .ضرورة استدامة الموارد والتقلٌص من المخاطر البٌبٌة

 

بمثابة المٌثاق الوطنً  إطار-بانطبلقة تفعٌل قانون ،2015، تمٌزت سنة أخرىمن جهة 

تنمٌة االقتصادٌة مجهوداتها لل مواصلةللتنمٌة المستدامة الذي ٌجسد مدى عزم ببلدنا على 
واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌبٌة مع الحرص على تنفٌذ االستراتٌجٌات القطاعٌة والبرامج 

متطلبات الحفاظ على البٌبة و التنمٌة المستدامة.  فٌه تحترم إطارومخططات العمل المبرمجة فً 
 االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة. إعدادانطبلقة  إعطاء عنه نتج ما وهو

 

 التالٌة:  األساسٌةٌرتكز تفعٌل السٌاسة العمومٌة فً مجال البٌبة حول البرامج 
 

   العادمة المٌاه ومعالجة السائل للتطهٌر الوطنً البرنامج 
 

% 33بنسبة إلى تحقٌق نسبة ربط إجمالً بشبكة التطهٌر السابل  هذا البرنامج رمًٌ

 % على األقل.23بالوسط الحضري وتقلٌص تلوث الماء بنسبة 
 

محطة  43% ب04بلؽت نسبة معالجة المٌاه المستعملة قد ، اتنجازوعلى مستوى اإل

  .5332محطة سنة  50% ب2نسبة  ، مقابل5303متم سنة بللمعالجة 
 

مدٌنة ومركز حضري عبر  32بتموٌل مشارٌع التطهٌر السابل لفابدة  5302سنة  وتمٌزت

 ملٌون درهم. 303ٌناهز بمالمٌزانٌة العامة للدولة امساهمة 
 

مواصلة تفعٌل برنامج التطهٌر السابل عبر مساهمة  5302ستعرؾ سنة  ،أخرى جهة من

 بل. ملٌون درهم من أجل تموٌل مشارٌع التطهٌر السا 203تصل إلى 
 

 المنزلٌة للنفاٌات الوطنً البرنامج 
 

ٌهدؾ البرنامج الوطنً للنفاٌات المنزلٌة إلى دعم الجماعات من أجل تدبٌر مرافق النفاٌات 
 بالنسبة ةمطارح مراقب إنجازو هاالمماثلة لها بطرٌقة مهنٌة والرفع من عملٌة جمعالمنزلٌة و

 التدوٌر والتثمٌن.  إعادةالفرز وجمٌع المراكز الحضرٌة وكذا تطوٌر عملٌة ل
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 2مطرحا مراقبا و 04 إحداث، تم 5303إلى ؼاٌة متم سنة و البرنامج هذامنذ انطبلق 
مكنت المطارح  مطرحا عشوابٌا. وقد 50تؤهٌل  إعادةكما تمت  نجازمطارح توجد فً طور اإل

% من مجموع 03ملٌون طن سنوٌا أي بنسبة  5التً ٌتم استؽبللها حالٌا من معالجة حوالً 

 النفاٌات المنزلٌة على المستوى الوطنً. 
 

مواصلة تفعٌل البرنامج الوطنً للنفاٌات المنزلٌة عن طرٌق رصد  5302ستعرؾ سنة 

 المشارٌع. ملٌون درهم من أجل تموٌل 023مساهمة مالٌة تصل إلى 
 

إلى تفعٌل البرنامج الوطنً للتطهٌر السابل والبرنامج الوطنً للنفاٌات المنزلٌة،  ضافةباإل
المصادقة على االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة   5302ن تشهد سنة أمن المرتقب 

( على مستوى الجهة 5302-5305ومواصلة مشروع التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة )

 شرقٌة.ال
 

 المحافظة على الثروات الغابوٌة و محاربة التصحر . 2.9.3.1.1.3
 

الذي  5353- 5302باالنطبلقة الفعلٌة للبرنامج العشري الجدٌد  5302ستتمٌز سنة 

 سٌعزز توجه الحكومة فً مقاربتها للتنمٌة المستدامة، من أجل خلق توازنات سوسٌواقتصادٌة
 وبٌبٌة جدٌدة ورفع تحدي تدبٌر وتنمٌة النظم البٌبٌة الؽابوٌة.

 

 -5332ات البرنامج العشري إنجازوجاء هذا البرنامج العشري الجدٌد لتعزٌز مكتسبات و
ه من طرؾ المصالح الخارجٌة للمندوبٌة إنجازالذي تم اعتماد البلتمركز اإلداري فً  5303

 سنوٌة جهوٌة.السامٌة وذلك بواسطة عقود برامج 
 

 >89:-=88: العشري المخطط 
 

 ٌلً: فٌماالمخطط هذا تتمثل أهم منجزات 
 

األولوٌة إلى عملٌات التشجٌر التً شملت  إعطاءب، تجدٌد النظم البٌئٌة الغابوٌة 
 11.111هكتار خبلل العشر سنوات الماضٌة، أي بمعدل سنوي ٌناهز  111.111

هكتار فً السنة. وقد تم بفضل هذا المجهود الحد من تدهور الؽطاء الؽابوي والرفع 
 %؛6من المساحة الؽابوٌة ب 

 

رة تصفٌة النظام القانونً للمجال تم تحسٌن وثٌ ذإ ،التحفٌظ العقاري للمجال الغابوي 
من المساحة الؽابوٌة بصفة نهابٌة. كما بلؽت  %65الؽابوي مما ساهم فً تحدٌد 

، وشملت عملٌات التحفٌظ 36المساحات المعتمدة أو التً فً طور االعتماد حوالً %
 ؛من المجال الؽابوي %35
 

ت الترسٌب متر مكعب من عتبا 565.111تشٌٌد أزٌد من ب، محاربة التصحر 
حوضا منحدرا  05مشروعا مندمجا فً  53 إنجازلتصحٌح سٌول األودٌة؛ وهكذا تم 

 الكثبانهكتار من  1311من  أكثركما تم تثبٌت ، عمالة 11ذات أولٌة على مستوى 
أحزمة خضراء فً عماالت الجنوب لتصل  4عمالة وإنشاء  05على مستوى 

 هكتار؛  36.111 إلى المثبتة للكثبانالمساحة اإلجمالٌة 
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 35التهٌبة التً شملت  إعادةعبر عملٌات  المحافظة على التنوع البٌولوجً وتثمٌنه 
 منطقة محمٌة وموقع  بٌولوجً خبلل المدة العشرٌة؛ 

 

الشروع فً تنمٌة مجموعة من  من خبلل الغابوٌة البٌئٌة نظمالتثمٌن االقتصادي لل 
النباتات العطرٌة والطبٌة، شجر  ،السبلسل كالسٌاحة البٌبٌة، القنص والصٌد

 .اعضو 4211تعاونٌة تضم أزٌد من  021 واكبةوم إحداثالفلٌن...إلخ، وكذلك 
 

  >:8:-=89: العشري المخطط 
 

هذا البرنامج على تقٌٌم ثبلثً األبعاد أخذا بعٌن االعتبار مكتسبات البرنامج  إعدادارتكز 
منطقً  إطاراج رهانات وتحدٌات جدٌدة على مستوى تدبٌر الؽابات ووضع روإد 5303 -5332

 لسبلسل النتابج ومإشرات المتابعة والتقٌٌم.
 

وٌعتمد البرنامج العشري الجدٌد على مقاربة مجالٌة ٌتم من خبللها تحدٌد األهداؾ 
 : وٌرتكز على المحاور التالٌة ،تخطٌط مٌزانٌاتً ثبلثً السنوات إطارجة فً ردمال

 

حوض منحدر  33هكتار ضد التعرٌة فً  211.111عبر معالجة  محاربة التصحر 
 03من انجراؾ التربة على مستوى  األساسٌةوكذا حماٌة المساكن والبنٌات التحتٌة 

 ؛اإلٌكولوجٌة للواحاتالنظم هكتار من  4311تجمع سكنً و
 

 2بالعمل أساسا على توسٌع الؽطاء الؽابوي بنسبة % تجدٌد النظم البٌئٌة الغابوٌة 
( من خبلل مضاعفة وثٌرة 6101و 6111 الفترة ما بٌن سنتًخبلل  6)مقابل %

هكتار فً السنة  31.111هكتار أي بمعدل  311.111التشجٌر لتشمل مساحة 
 تجمع للمربٌٌن؛ 21جمعٌة للمراعً الؽابوٌة و 311إلى إنشاء وتنظٌم  ضافةباإل

 

موقع بٌولوجً وإٌكولوجً  62بتصنٌؾ  حافظة على التنوع البٌولوجً وتثمٌنهالم 
ملٌون هكتار مقابل  3,45والقٌام بؤشؽال تهٌبتها، لكً تبلػ مساحة المناطق المحمٌة 

 هكتار حالٌا؛ 446.111
 

عبر  ٌهدؾ إلى إتمام تحفٌظ المجال الؽابويالذي  التحفٌظ العقاري للملك الغابوي 
 ملٌون هكتار؛  6,5القٌام بجمٌع المراحل الممهدة لتحفٌظ 

 

ٌرمً إلى تنمٌة مختلؾ السبلسل  الذي الغابوٌة البٌئٌة نظمالتثمٌن االقتصادي لل 
لخشب والفلٌن، الطرابد، الصٌد القاري، تربٌة األسماك، السٌاحة البٌبٌة...( وتشجٌع ا)

 تنمٌة االقتصاد األخضر؛ إطاراالستثمار الخاص فً القطاع الؽابوي فً 
 

بتفعٌل وتنمٌة قواعد جدٌدة تزكً مبادئ الحكامة الجٌدة بجمٌع  األمر: ٌتعلق  الحكامة 
 التماسك االجتماعً( . المحاسبة وأبعادها )الشراكات، الكفاءة، 

 

 العملٌات التالٌة: إنجاز 5302ٌتضمن برنامج العمل لسنة 
 

والقٌام بالدراسات التقنٌة للمسح العقاري على مساحة تبلػ  تحفٌظ المناطق الؽابوٌة 
 هكتار لتؤمٌن المجال الؽابوي؛ 511.111
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إلى أشؽال  ضافةباإل ،كلم 6211المسالك الؽابوٌة على امتداد  صٌانةأشؽال فتح و 
 المنازل الؽابوٌة؛  رمٌمبناء وت

 

ر وأشؽال هكتا 61.111هكتار والتولٌد على مساحة  62.111تشجٌر حوالً  
هكتار أي على مساحة إجمالٌة تقدر  02.111تحسٌن المراعً الؽابوٌة على مساحة 

 ؛هكتار 31.111ب 
 

 إنتاجهكتار و 31.111أشؽال تجدٌد وصٌانة األؼراس القدٌمة على مساحة تقدر ب  
 ملٌون ؼرس؛ 21حوالً 

 

 هكتار؛ 32.111أشؽال الحراجة وتجدٌد الؽرس على مساحة  
 

  هكتار مع التصحٌح المٌكانٌكً 21.111البٌولوجٌة لؤلودٌة على مستوى المعالجة  
هكتار من  311إلى تثبٌت وصٌانة حوالً  ضافةمتر مكعب، باإل 611.111ل 

 الكتبان الساحلٌة والقارٌة؛
 

المراقبة واإلنذار المتعلقة بالتدخل األولً لمكافحة حرابق الؽابات  آلٌاتتعزٌز  
مركز الوطنً لتدبٌر مخاطر الحرابق للقٌام بقٌادة عملٌات إلى افتتاح ال ضافةباإل

 الوقاٌة و التدخل؛  
 

تفعٌل برنامج تدبٌر الموارد الطبٌعٌة والمحافظة على التنوع البٌولوجً على مستوى  
 مواقع بٌولوجٌة وإٌكولوجٌة؛ 01

 

إعمار مجاري  إعادةهكتار و 11.111على مساحة  للصٌد محمٌة 06أشؽال تهٌبة  
ملٌون  03توطٌن  إعادةو إنتاجاه والبحٌرات الطبٌعٌة وخزانات السدود من خبلل المٌ

 من صؽار االسماك.
 

 تنافسٌة المقاولة دعمو الخاص االستثمار إنعاش . 2.1.3
 

 المؽرب واصل الحكومة، طرؾ من المبذولة والجهود المتبعة ٌةاإلصبلح الدٌنامٌة بفضل
 .التنافسٌة وتعزٌز عمالاأل مناخ مجال فً  العالمً المستوى على ترتٌبه تحسٌن

 

  الدولً، البنك ٌعده الذي" 5302 عمالاأل ممارسة" تقرٌر حسب المؽرب، تقدم وهكذا،

 بٌن من 20 للمرتبة باحتبلله وذلك عمالاأل مناخ مستوى على العالمً الترتٌب فً نقطة 02 ب

 كذلك عمل كما. افرٌقٌا وشمال األوسط الشرق بمنطقة دولة 53 بٌن من 2 والمرتبة دولة 034

 الحدود عبر والتجارة المقاولة إحداث" صعٌد على المؽرب هحقق يذال تقدمال تثمٌن على التقرٌر
 ".البناء رخص ومنح

 

 فً المؽرب العالمٌة، للتنافسٌة العالمً االقتصادي المنتدى تقرٌر صنؾ ذلك، إلى إضافة
 وبذلك. السابقة النسخة فً احتله الذي الترتٌب على بذلك وحافظ ،دولة 033 بٌن من 25 المرتبة

 .االقتصادٌة التنافسٌة مجال فً افرٌقٌا شمال فً اقتصاد أول ببلدنا تعتبر
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 عمالاأل مناخ تحسٌن .1.1.1.3
 

 حٌث خاصة عناٌة الحكومة تولٌها التً األوراش بٌن من عمالاأل مناخ تحسٌن ٌعتبر
 طرٌق عن المقاولة روح وتنمٌة الخاصة االستثمارات إنعاش جهود مواكبة على حرصها تواصل
 .عماللؤل القانونٌة الترسانة وتحدٌث االدارٌة جراءاتاإل تبسٌط

 
 تنفٌذ ،5302 سنة برسم  الحكومة واصلت ،5303 سنة برسم المسجلة الجٌدة للنتابج وتبعا

 بٌن شراكة عن المنبثقة(CNEA) عمالاأل مناخ لتحسٌن الوطنٌة اللجنة حددتها التً اتاإلصبلح
 األمثل طاراإل وتعتبر هذه اللجنة الحكومة. ربٌس السٌد والخاص والتً ٌربسها العام القطاعٌن
 .بالمؽرب عمالاأل بمناخ المتعلقة اتاإلصبلح تنفٌذ وثٌرة لتسرٌع

 

 :التالٌة جراءاتواإل اتاإلصبلح بتنفٌذ 5302 سنة تمٌزت وهكذا،
 

 االستثمار إنعاشب المتعلقة  اإلدارٌة المساطر تبسٌط .1.1.2.1.3
 

 أجل من ةاألخٌر السنوات خبلل هاإطبلق تم التً اتاإلصبلح تنفٌذ مواصلة على عبلوة
...( االنترنت عبر المقاولة إحداث للشركات، الموحد التعرٌؾ إحداث) اإلدارٌة المساطر تبسٌط
 المبسطة االدارٌة المساطر لنشر قاعدة إحداث لمشروع االنطبلقة إعطاء 5302 سنة عرفت

 .المقاولة على والمطبقة
 

 مكونة تجرٌبٌة بمجموعة الكترونٌة تكنولوجٌة قاعدة إحداث إلى المشروع هذا ٌرمً و
 نقل بالكهرباء، الربط ،حداثاإل بعملٌة األمر وٌتعلق المقاولة على مطبقة مساطر خمس من

 عرض من القاعدة هذه وستمكن. البٌضاء الدار بجهة البناء ورخصة الضرابب أداء الملكٌة،
 .المرتفقٌن شكاٌات تدبٌر ضمان وكذا الخمسة المساطر
 

 مناخ لتحسٌن الجهوٌة للجنة اجتماع خبلل ،5302 ماي 2 بتارٌخ  تم ،أخرى جهة من

 والجماعة البٌضاء للدار الجهوٌة الخزٌنة بٌن اتفاقٌة على التوقٌع البٌضاء، للدار عمالاأل
 طرؾ من الضرٌبٌة البٌانات لتبادل الرقمنة اعتماد أجل من وذلك المدٌنة لنفس الحضرٌة
  آجال تقلٌص خبلل من  الملكٌة نقل مسطرة تسهٌل من الرقمنة هذه اعتماد سٌمكن و. المإسستٌن

 .علٌها للحصول الوحٌد الشباك مفهوم إرساء مع العقار المتعلقة الضرابب اداء شهادة إصدار
 

 عماللأل القانونً طاراإل تحدٌث .1.1.1.1.3
 

 :االستثمار مٌثاق مراجعة 
 

 مٌثاق بمثابة 03-42رقم  طاراإل-القانون مراجعة إلى الرامٌة ودهاهج الحكومة تواصل

 .عمالاأل لمناخ الوطنٌة اللجنة أشؽال إطار فً المدرجة األوراش أحد ٌشكل الذي االستثمار
 

 لتعزٌز وذلك لبلستثمار متجانس جدٌد تحفٌزي نظام وضع إلى اإلصبلح هذا وٌرمً
 .الدولٌة المنافسة لمواجهة المؽرب وتنافسٌة جاذبٌة
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 مع اتفاقٌة إلبرام المإهل االستثمار مبلػ خفض فً القانون مشروع مستجدات أهم وتتمثل
 التشؽٌل منح تتمثل فً جدٌدة تحفٌزٌة إجراءات اعتماد وكذا درهم، ملٌون 033 حدود فً الدولة

 .االستثمار ومنح
 

 : العمومٌة للطلبٌات  المنظم المإسساتً طاراإل إصالح 
 

 : العمومٌة للطلبٌات الوطنٌة اللجنة إحداث 
 

 الصفقات لجنة صبحتأ 5-03-322 رقم المرسوم على 5302المصادقة خبلل سنة  بعد

 الطلبٌات الولوج الحر إلىبهدؾ   صبلحٌتها وتعززت" العمومٌة للطلبٌات الوطنٌة اللجنة" تسمى
 .المساطٌر شفافٌة و العمومٌة

 

 الواردة الشكاٌات بدراسة اإلستشارة، مهام إلى إضافة تقوم، اللجنة هذه أصبحت وهكذا
 .الصفقات أصحاب أو المتنافسٌن طرؾ من علٌها

 

 قبل من ٌسٌر مختص إداري جهاز على العمومٌة للطلبٌات الوطنٌة اللجنة وتتوفر هذا
 كثراأل المهنٌة الجمعٌات عن ممثلٌن وكذا المجال فً بكفاءتهم متمٌزٌن أشخاص تضم لجنة

 .للحكومة العام األمٌن طرؾ من تعٌٌنها ٌتم شخصٌة اللجنة هذه وترأس تمثٌلٌة،
 

 :العمومٌة الصفقات إصالح إستكمال 
 

 المبلبمة أساسا ٌروم والذي العمومٌة الطلبٌة نظام عصرنة مسلسل فً الحكومة شرعت
 فًالمإرخ  5-05-034 رقم المرسوم بالمصادقة على المسلسل هذا توج وقد. الدولٌة المعاٌٌر مع

 حكامبمراجعة دفاتر األ اإلصبلحوالمتعلق بالصفقات العمومٌة. وسٌتمم هذا  5300مارس  53

االدارٌة والعامة للتورٌدات  حكامدفاتر اال إعداداالدارٌة والعامة لؤلشؽال والخدمات وكذا 
وتهدؾ مراجعة هذه الدفاتر إلى جعلها  وثابق نموذجٌة للصفقات العمومٌة. إعدادإلى  ضافةباإل

 .انعًىيُح القانونً المنظم للصفقات طارمتبلبمة مع اإل

 
 من إلٌها االشارة تمت التً والمشاكل الصعوبات مواجهة إلى كذلك اإلصبلح هذا ٌهدؾ

 :عبر وذلك العمومٌة الصفقات تنفٌد مجال فً المتدخلٌن مختلؾ طرؾ
 

 ؛بعض الغموض توضٌح وتحدٌد األحكام التً تشكل 
 

تقلٌص آجال تدخل صاحب المشروع وكذا صاحب الطلبٌة العمومٌة وتبسٌط  
 ؛الخدماتفً مجال تنفٌد  جراءاتاإل
 

 ؛توضٌح مسؤولٌة مختلف المتدخلٌن فً مجال تنفٌد الصفقات العمومٌة 
 

 ؛الصفقات العمومٌة توحٌد الوثائق البلزمة لتنفٌذ 
 

 شروط آداء الطلبٌات العمومٌة. وحٌدتقلٌص اآلجال وت 
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 ٌوجد والذي لؤلشؽال، العامة اإلدارٌة األحكام دفتر مشروع إعداد من االنتهاء تم وقد هذا،
 على المطبقة العامة اإلدارٌة األحكام دفتر مشروع بخصوص أما .علٌه المصادقة طور فً  حالٌا

 الخدمات من النوع هذا بتنفٌذ المتعلق التنظٌمً طاراإل إتمام من فسٌمكن التورٌدات، صفقات
 :ٌلً فٌما والمتمثلة خرىاأل اإلدارٌة الشروط لدفاتر الموكلة األهداؾ نفس تحقٌق وسٌتوخى
 

طرف تعرٌف وتحدٌد مفهوم التورٌدات تفادٌا لمشاكل التأوٌل عند التنفٌذ من  
 ؛مختلف المتدخلٌن

 

نفذ وفقها هذا النوع من الصفقات من خبلل ٌتبسٌط الشروط واألشكال التً  
لنائل الصفقة وجواب  القراراتتقلٌص اآلجال المتعلقة بالخصوص بتبلٌغ 

    ؛صاحب المشروع
 

الصفقات عن طرٌق فتح سبل جدٌدة لتسوٌة  أصحابتدعٌم حقوق وضمانات  
 للطلبٌات الوطنٌة اللجنةأو الودٌة خصوصا لدى  ٌةاإلدارالنزاعات سواء 

 حدوث نزاع خبلل تنفٌذ الصفقة. ةفً حال العمومٌة
 

 مزٌد أجل ومن العمومٌة الصفقات وتنفٌذ إبرام مساطر تنمٌط إطار وفً ،أخرى جهة من
 .بالصفقات المتعلقة التعاقدٌة الوثابق كافة توحٌد عملٌة فً  الشروع تم التبسٌط، و الشفافٌة من

 

 التنفٌذ، حٌز 5300 مارس 53 بتارٌخ 5-05-034 رقم المرسوم دخول ومنذ وهكذا،

 بصفقات الخاصة التحمبلت بدفتر متعلقة نموذجٌة وثابق إعداد تم ،5303 ٌناٌر فاتح من ابتداء

 الصفقات مدبري لفابدة االستشارة أنظمة وكذا الخدمات وصفقات التورٌدات وصفقات األشؽال
 وستوضع هذه الوثابق رهن إشارة الفاعلٌن من خبلل البوابة اإللكترونٌة للصفقات .العمومٌة
 العمومٌة.
 

 :العمومٌة بالطلبٌات الخاصة التؤخٌر وفوائد األداء بآجال المتعلق اإلصالح 
 
. التؤخٌر وفوابد األداء آجال لتعدٌل ورشا الحكومة أطلقت ،عمالاأل مناخ تحسٌن إطار فً

 :التالٌة والتقنٌة التنظٌمٌة جراءاتاإل الورش هذا ٌتضمن و
 

 :تنظٌمٌة إجراءات 
 

عقود الهندسة و تمدٌد تطبٌق فوائد التأخٌر على اتفاقات و عقود القانون العادي 
المعمارٌة وسندات الطلب المنجزة لفائدة الجهات والعماالت والجماعات 

 للوزٌر المكلف بالمالٌة؛ قراربوالمؤسسات العمومٌة الواردة ضمن الئحة محددة 
 

وأداء فوائد التأخٌر لكافة الطلبٌات  بالصرف األمرآجال  توحٌد تقلٌص  
 العمومٌة؛

 

قانونً لصاحب الل اجاآل كذالمعاٌنة الخدمة المنجزة و تارٌخ محددتحدٌد  
 ؛المشروع 
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المتعلقة  خرىالملحقات والوثائق األ إعدادل إلٌهم وتوحٌد الئحة األشخاص الموك 
 معاٌنة الخدمة المنجزة؛ب
 

 ؛التعدٌبلتلقبول  اٌوم 02جل أقصاه أتوحٌد وتحدٌد  
 

 تعمٌم االلتزام بالمبلغ الواجب أداؤه لتصفٌة مبالغ الفوائد عن التأخٌر؛ 
 

 الرفع من النسبة المحددة لفوائد التأخٌر؛ 
 

التأكد من األداء  تمكن من آلٌاتأٌام للتأشٌر وتصفٌة الدٌن ووضع  2جل أتحدٌد  
 الفعلً لفوائد التأخٌر؛

 

 .GIDالتدبٌر المندمج للنفقات  نظامنشر القٌم النهائٌة لمراجعة األثمان فً  
 

 :تقنٌة إجراءات 
 

لعملٌة اإلشهاد  GIDالتدبٌر المندمج للنفقات  نظامإمكانٌة التتبع على مستوى  
 ؛الخذمةعلى 

 

لمسطرة  ةل الجدٌداجآلل GIDالتدبٌر المندمج للنفقات  التحمل على مستوى نظام 
 األداء؛

 

التدبٌر  وضع آلٌة تمكن من التأكد من أداء فوائد التأخٌر على مستوى نظام 
 ؛  GIDالمندمج للنفقات 

 

التدبٌر المندمج  نظاموضع رهن إشارة صاحب الطلبٌة العمومٌة، بواسطة  
 األمرالخدمة و إنجاز اٌنة، إمكانٌة مع FOURNISSEUR  GID-للنفقات 

 أداء النفقة.   و بالصرف
 

 :االسم ولةهمج بالشركات المتعلق القانون إصالح 
 

 المتعلق 02-42 رقم القانون وتتمٌم القاضً بتؽٌٌر 33-00 رقم القانون ٌؤتً مشروع
 الشركات وتسٌٌر إحداث مساطر وتسهٌل تبسٌط عزم الحكومة لٌإكد االسم مجهولة بالشركات
 لبلستثمارات مبلبمة كوجهة المؽرب ترتٌب تحسٌن من التؽٌٌر هذا وسٌمكن. االسم مجهولة

 عرفها التً التعدٌبلت أهم . وتتمثل"الدولً للبنك عمالاأل ممارسة"  مجال فً الترتٌب خصوصا
 : التالٌة المحاور فً القانون هذا مشروع

 

 ؛االسم مجهولة بالشركات المتعلقة جراءاتتبسٌط اإل 
 

 قانونٌة؛إصبلح نظام االتفاقٌات ال 
 

 ؛االسم مجهولة الشركات تسٌٌر تحسٌن الحكامة فً 
 

 ؛تعزٌز حقوق المساهمٌن 
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 ؛و االنقسامأضمان الشفافٌة فً حالة االندماج  
 

 .شراء الشركات المساهمة ألسهمها رٌطتؤ 
 

 :المنقولة بالضمانات المتعلق القانون 
 

 التشرٌعً طاراإل ومبلبمة القروض على الحصول فً الشركات فرص تعزٌز أجل من
 شاملة مراجعة إجراء االنسب من أضحى الدولٌة، الممارسات مع المنقولة للضمانات المنظم

 االلتزامات مدونة بمثابة الظهٌر فً علٌها المنصوص المنقولة للضمانات المنظمة للنصوص
 .التجارة مدونة بمثابة 02-42 رقم والقانون والعقود

 

 عامبل النهابٌة، هإعداد مراحل فً ٌوجد الذي اإلصبلح لهذا المجسد النص مشروع ٌعد
 تسمح ال التً والمتوسطة الصؽٌرة للمإسسات بالنسبة وخاصة القروض إلى للولوج أساسٌا

 . الدابنٌن بطمؤنة  المالٌة وضعٌتها
 

 : والمتوسطة الصغرى المقاوالت مٌثاق إصالح 
 

 ٌؽٌر لمتوسطةوا والصؽرى جدا الصؽٌرة بالمقاوالت ٌتعلق قانون مشروع الحكومة أعدت
 القانون هذا مشروع وٌهدؾ .والمتوسطة الصؽرى المقاوالت مٌثاق بمثابة 20-33 رقم القانون

 االعتبار بعٌن أخذا الحالً السٌاق مع والمتوسطة الصؽرى المقاوالت مٌثاق مبلبمة إلى بالخصوص
 لفابدة المتخذة جراءاتواإل لٌاتاآل مختلؾ وكذا الوطنً االقتصاد عرفها التً الكبرى التؽٌٌرات
 .والمتوسطة الصؽرى المقاوالت
 

 :صعبة وضعٌة فً بالشركات المتعلق التجارة مدونة من الخامس الكتاب إصالح 
 

 اإلجراء تحسٌن إلى ، علٌه المصادقة طور فً ٌوجد الذي القانون، المشروع هذا ٌهدؾ
 .الحالً النص وهفوات نواقص ومعالجة العسرة وضعٌة فً المقاوالت ٌنظم الذي

 

 :الغش ومحاربة الجمركٌة المساطر تبسٌط 
 

 مع بشراكةفقد تم،  الجمرك عبر المرور تسرٌعتبسٌط المساطر الجمركٌة و إطارفً 
فً إطار نظام  االنترنٌت عبر البنكٌة بالبطابق األداء من المرتفقٌن تمكٌن للمملكة، العامة الخزٌنة

 التعشٌر اإللكترونً "بدر".
 

 الجمركً االستخبلص ومخازن بساحات المتعلقة المسطرة صٌاؼة إعادة تمت كما
 المعاٌٌر وفق المقاوالت تصنٌؾ فً نهجها بتطوٌر الجمارك إدارة قامت ذلك، إلى ضافةباإل

 العالمٌة المنظمة صعٌد على المتبناة" المعتمد االقتصادي الفاعل" برنامج باعتماد وذلك الدولٌة
( المعشر) الوكٌل مهنة تنظٌم إعادة إلى ٌهدؾ قانون مشروع إعداد على عملت كما".  للجمارك

 الجمارك لدى المعتمدٌن الوكبلء جمعٌة مع له األولى المسودة دراسة تمت حٌث الجمرك، فً
 .المصادقة على عرضه وسٌتم بالمؽرب
 

 بالخارج المقٌمٌن المؽاربة استقبال جهاز تعزٌز من اإلدارة تمكنت ذلك، مع موازاة
 والعربات السٌارات عبور ظروؾ تحسٌن قصد للسٌارات المإقت القبول نظام تسٌٌر وتحدٌث
 . الحدودٌة بالمراكز
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 الجمارك إدارة بٌن الشراكات تطوٌر اإلستراتٌجٌة، المشارٌع هذه تنفٌذ صاحب وقد
 إلى إضافة. تنفٌذها وتتبع ثنابٌة اتفاقٌات عقد خبلل من المإسساتٌٌن والشركاء المهنٌة والجمعٌات

 . الزبناء مع العبلقة تدبٌر آلٌات وتطوٌر وضع
 

 أسلوبالجمارك  إدارة تنهج، المنازعات وتدبٌر الجمركً الؽش مكافحةفٌما ٌخص 
 النجاعة مستوى رفع من تمكن حٌث المخاطر، وتحلٌل االنتقاء تقنٌات على ٌعتمد الذي اإلستباقٌة

 .الجمركٌة المداخٌل على الحفاظ مع المقاولة تنافسٌة فً واإلسهام المتاحة الموارد ترشٌد ومن
 

 التصدي أجل من الجهود مضاعفة على اإلدارة تحرص المنهجٌة، لهذه بلورتها خبلل ومن
 الرصد وأنظمة المعلومات ومعالجة التجاري الؽش أشكال جمٌع ضد والوقوؾ التهرٌب لظاهرة

 .بالسكانٌر والمراقبة والحراسة
 

 ضمان إلى تهدؾ مشارٌعا اإلدارة هذه سطرت فقد المنازعات، تدبٌر مجال فً أما
 طرٌق عن التسوٌة من تمكن منظومة إرساء تم حٌث. هاإنجاز ٌتم التً للقضاٌا أحسن مردودٌة
 .الحال اقتضى إذا الجبري التحصٌل أدوات إلى اللجوء مع الصلح

 

  للتموٌل الولوج ٌلهتس  2.2.1.3.
 

 خبلل من خصوصا للتموٌل المقاوالت ولوج تسهٌل أجل من جهودها الحكومة واصلت
 .الضمان عرض وتقوٌة المالٌة السوق تنشٌط

 

 ات المتعلقة بالسوق المالٌة  اإلصالحتعمٌق  .1.1.1.1.3
 

 دعم بهدؾ والتنظٌمً التشرٌعً المستوى على التدابٌر من مجموعة وضع تم لقد
 :  التالٌة بالمحاور أساسا التدابٌر هذه وتتعلق المالً، السوق تحدٌث إلى الرامٌة المجهودات

 
 : البنكً القانون إصالح 

 

 03-30 رقم للقانون المؽٌر 030-05 رقم القانون على بالمصادقة 5302 سنة تمٌزت

 التشرٌعً طاراإل وضع بهدؾ وذلك حكمها فً المعتبرة والهٌبات االقراض بمإسسات المتعلق
 . البنكٌة المراقبة وتعزٌز التشاركٌة البنوك ألنشطة

 

 أبرٌل شهر خبلل االقراض، هٌبات لجنة صادقت القانون، هذا على المصادقة إثر على
 .المؽرب بنك اعتماد لطلب الضرورٌة والمعلومات بالوثابق تتعلق أولى دورٌة على ،5302

 

 للرأسمال الجماعً التوظٌف هٌئات 
 

 والمتمم المؽٌر 03-03 رقم القانون على ،5302 مارس 04 بتارٌخ المصادقة، تمت

 إلى أساسا التؽٌٌر هذا وٌرمً. للرأسمال الجماعً التوظٌؾ بهٌبات المتعلق 30-32 رقم للقانون

 التً النصوص باقً مع وكذا الرأسمال استثمار ألنشطة الجدٌدة التطورات مع القانون مبلبمة
 صٌاؼة تمت القانونً، طاراإل تتمٌم وقصد ،أخرى جهة من. الجماعٌة االستثمار مإسسات تنظم

 . المصادقة وإدراجه فً مسطرة القانون لهذا تطبٌقً مرسوم
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 العقارات فً الجماعً االستثمار هٌئات 
 

االستثمار الجماعً فً العقارات التً تشكل  مشروع قانون ٌتعلق بمإسسات إعدادتم 
بهدؾ االستثمار فً العقارات المخصصة للكراء، بتشاور مع المهنٌٌن. وقد تمت  ةجدٌد رافعة

 المصادقة على مشروع هذا القانون وإحالته على البرلمان قصد المصادقة. 
 

 المإمنة السندات 
 

 بالسندات ٌتعلق قانون مشروع تحضٌر تم المالً، القطاع تحدٌث مواصلة إطار فً
 أو رهنٌة بقروض وتؽطى األبناك طرؾ من صدارهاإ ٌتم لبلقتراض آلٌات تشكل التً المإمنة
 خاصة العقار لقطاع تموٌلها تقوٌة من األبناك تمكٌن قصد وذلك العام، للقطاع تمنح قروض
 . كلفة بؤقل األمد الطوٌلة الموارد تعببة بواسطة

 

 مع التشاور وكذا األلمانً والبنك الدولً للبنك التقنً الدعم من االستفادة تمت وقد
 المصادقة قصد النهابٌة، أطواره فً ٌوجد الذي القانون هذا مشروع لتحضٌر المعنٌة، األطراؾ

 .    5302 سنة خبلل علٌه
 

مواصلة مجهودات الحكومة المتعلقة بدٌنامٌة السوق المالً وتعزٌز  5302ستعرؾ سنة و

 القانونً والتنظٌمً عبر اتخاذ مجموعة من التدابٌر، والتً تهم:ه إطار
 

 القٌم بورصة تحدٌث 
 

 البورصة رأسمال فتح تفعٌل مشروع ربٌسٌٌن: محورٌن فً التحدٌث هذا ٌتجسد
 بفتح ٌسمح بشكل للبورصة المنظم القانون وتعدٌل البورصة شركات ؼٌر من جدد لمساهمٌن

 ربٌسً سوق إحداثب خاصة األمر وٌتعلق. للنمو أخرى فرص انبثاق هاشؤن من جدٌدة أسواق
 أنشطة وتؤطٌر األجنبٌة المقاوالت وتداول والمتوسطة الصؽرى للمقاوالت مخصص بدٌل وسوق

 .االستثمارٌة الخدماتو االستثمار فً المستشارٌن
 

 : عبر والمستثمرٌن المستصدرٌن لفائدة  التموٌل آلٌات تنوٌع 
 

 لٌاتاآل إدماج عبر المالٌة لؤلدوات اآلجلة بالسوق المتعلق التشرٌعً طاراإل استكمال 
 لؤلدوات اآلجلة بالسوق المتعلق 16-06 رقم القانون فً الثنابٌة للمداوالت اآلجلة
 سٌمكن كما. الدولٌة والمعاٌٌر الممارسات مع القانون هذا مقتضٌات ومبلبمة المالٌة،

 الثنابٌة للمداوالت اآلجلة المالٌة لٌاتلآل القانونٌة الصبلحٌة تؤمٌن من التؽٌٌر هذا
 والشفافٌة والضمان بالموازنة المتعلقة خاصة لٌاتاآل بهذه الخاصة العملٌات وتؤطٌر
 المستثمرٌن؛ وحماٌة

 

 األصول بقرض المتعلق 12-06 رقم القانون بتؽٌٌر قانون مشروع إعداد من االنتهاء 
 الجماعً التوظٌؾ وهٌبات المعنوٌٌن األشخاص ترخٌص إلى خاصة ٌهدؾ والذي

 . السندات اقتراض إلى المقٌمٌن ؼٌر لؤلموال
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  شفافٌته و المالً القطاع على اإلشراف آلٌة تحسٌن 
 

      رقم القانون بموجب المحدثة الرسامٌل لسوق المؽربٌة الهٌبة  سلط تعزٌز أجل من
 من مجموعة على المصادقة عبر  بها المتعلق التنظٌمً طاراإل وضع الحكومة ستواصل ،05-30

 هذه وتسٌٌر لتنظٌم العام النظام وكذا ادارتها، مجلس بتكوٌن أساسا المتعلقة التطبٌقٌة النصوص
 .الهٌؤة

 

 المتعلق 33-05 رقم القانون اعتماد شكل المالً، السوق شفافٌة تحسٌن إطار وفً أخٌرا،

بالطلب العمومً لبلدخار والمعلومات المطلوبة من األاشخاص المعنوٌٌن الذٌن ٌلجإون إلى 
 وسبلمة شفافٌة وتحسٌن المستثمرٌن ثقة تعزٌز هاشؤن من نوعٌة نقلة ،الطلب العمومً لئلدخار

 .السوق
  

 المالٌة لٌاتاآل محفظات أنشطة لتدبٌر المنظم التشرٌعً طاراإل تحسٌن 
 
 أعدت الرسامٌل، لسوق القانونً طاراإل وتعزٌز تحدٌث أجل من المتخذة التدابٌر إطار فً
  ألنشطة الجماعً للتدبٌر القانونً والتنظٌمً طاراإل مبلءمة إلى ٌرمً قانون مشروع  الحكومة

  المجازفة رأسمال فً االستثمار ومإسسات المنقولة القٌم فً الجماعٌة هٌبة االستثمار
وهذا  العقارات، فً الجماعً االستثمار هٌآت خاصة، الجدٌدة الجماعٌة مارٌةاالستث والمإسسات

 .االستثمارٌة الخدمات و االستثمار فً المستشارٌن أنشطة لتطور نظرا
 

 شتنبر 9: بتارٌخ A;-9-;9: رقم بالقانون الخاص الظهٌر تغٌٌر مشروع إعداد إتمام 

9AA; المنقولة القٌم فً الجماعٌة االستثمار بمإسسات المتعلق  
 

 المنقولة القٌم فً الجماعٌة االستثمار من طرؾ مإسسات المسجل التطور مواكبة قصد
 الخاص الظهٌر تؽٌٌر مشروع إعداد من االنتهاء تم ،0442 سنة المإسسات األولى إطبلق منذ

 من بهدؾ، االستثمارٌة الناقبلت بهذه المتعلق 0440 شتنبر 50 بتارٌخ 0-40-500 رقم بالقانون

 النصوص مع المنقولة القٌم فً الجماعٌة االستثمار لمإسسات القانونً طاراإل مبلبمة جهة،
 لسوق المؽربٌة بالهٌؤة الخاص 30-05 رقم القانون خاصة، مإخرا علٌها المصادق التشرٌعٌة

بالطلب  المتعلق 33-05 رقم والقانون القٌم ببورصة المتعلق 0-40-500 رقم والظهٌر الرسامٌل

العمومً لبلدخار والمعلومات المطلوبة من األشخاص المعنوٌٌن الذٌن ٌلجإون إلى الطلب 
 بالمبادئ باالكتفاء القانون لهذا المرجعً طاراإل لمراجعة أخرى جهة ومن ،العمومً لئلدخار

 .     التنظٌمٌة النصوص على التقنٌة المقتضٌات احالة و العامة
 

 : ٌلً ما على الذكر السالؾ التؽٌٌر مشروع ٌنص األهداؾ، لهذه االستجابة وقصد
 

عبر تؤطٌر  تعزٌز حماٌة حاملً سندات مإسسات االستثمار الجماعٌة فً القٌم المنقولة 
 ؛أفضل ألنشطة تدبٌر هاته المإسسات من طرؾ شركات التدبٌر

 

بعٌن االعتبار  توضٌح معاٌٌر تسجٌل مإسسات االستثمار الجماعٌة فً القٌم المنقولة أخذا 
الستراتٌجٌة االستثمار والمستثمرٌن المعنٌٌن. وستمكن هذه الطرٌقة من تؤطٌر األصناؾ 

لمإسسات االستثمار الجماعٌة فً القٌم المنقولة خاصة تلك المخصصة لبعض  خرىاأل
المستثمرٌن المإهلٌن وتلك التشاركٌة التً ٌجب على استثماراتها التوافق مع مبادئ 

 ؛الشرٌعة
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دمج المقتضٌات القانونٌة التً تمكن من تداول مإسسات االستثمار الجماعٌة فً القٌم  
 المنقولة فً بورصة القٌم للدارالبٌضاء فً سوق خاص بتداول الصنادٌق الجماعٌة.   

 

  المالٌة لألقطاب المنظم التشرٌعً طاراإل مراجعة 
 

 بهٌبة المتعلق 33-03 رقم للقانون والمتمم المؽٌر 23-05 رقم القانون تفعٌل أجل من

 5-00-050 رقم المرسوم وتتمٌم بتؽٌٌر مرسوم مشروع إعداد تم البٌضاء، للدار المالً القطب
 العامة األمانة على إحالته وتمت ،33-03 رقم األولً القانون بتطبٌق 5300 شتنبر 2 بتارٌخ

 :   إلى المرسوم هذا مشروع مقتضٌات وتهدؾ. للحكومة
 

 الجدٌدة األصناؾ على والمطبقة المقٌمٌن بؽٌر الخاصة التصدٌر أنشطة عتبات تحدٌد 
 بموجب المحدثة "للدارالبٌضاء المالً القطب" صفة على للحصول المإهلة للمقاوالت
 الهولدٌنػ؛ وشركات االستثمار خدمات مقدمً خاصة ،23-05 رقم القانون

 

 للمقاوالت على والمطبقة المقٌمٌن بؽٌر الخاصة التصدٌر أنشطة عتبات مراجعة 
 التؤمٌن إعادة وشركات التؤمٌن وشركات األصول تدبٌر مجال فً تعمل التً المالٌة

 المهنٌة؛ الخدمات ومقدمً التؤمٌن إعادةو التؤمٌن فً الوساطة وشركات
 

 من البٌضاء للدار المالً القطب لهٌبة بها االدالء الواجب المعلومات و الوثابق تحدٌد 
   البٌضاء؛ للدار المالً القطب صفة على تتوفر التً المقاوالت طرؾ

 

 التً المقٌمٌن وؼٌر المقٌمٌن المعنوٌٌن األشخاص صنادٌق وأسقؾ نوعٌة تحدٌد 
 المالً القطب"  صفة على المتوفرة القروض مإسسات طرؾ من إلٌها الولوج ٌمكن
 .دورٌة لبنك المؽرب البٌضاء" وذلك من خبلل للدار

 

 التشرٌعً طاراإل مراجعة مجهودات بمواصلة 5302 سنة ستتمٌز ذلك، إلى إضافة

 والقانون البٌضاء للدار المالً بالقطب المتعلق 33-03 رقم تؽٌٌر عبر المالٌة باألقطاب الخاص

 المنطقة أنشطة إدماج بهدؾ وذلك. لطنجة الحرة للمنطقة المالً بالقطب المتعلق 23-43 رقم

 بؤنشطة فٌما ٌتعلق خاصة المؽربً العرض عقلنة بؽٌة البٌضاء للدار المالً القطب فً الحرة
 .   للقطبٌن الحر الشطر وتنمٌط الشفافٌة وتعزٌز الحرة بالمنطقة الهولدٌنػ و األبناك

 
 المالً دماجاإلتعزٌز وسائل   2.2.2.1.3. 

  

  الوطنً الضمان نظام 
 

الضمان  لصندوق 5302-5300مخطط التنمٌة من أجل إرساء المحاور التً ٌرتكز علٌها 

. 5303و 5300مشروع مساعدة تقنٌة بشراكة مع البنك الدولً خبلل سنتً  إنجازالمركزي، تم 

نظام الضمان الوطنً وذلك من أجل تقدٌم الدعم  ثٌرؤتوٌهدؾ هذا المشروع إلى تقوٌة نجاعة و
المإسساتً  طارالبلزم للمقاوالت الصؽٌرة جدا والمقاوالت الصؽرى والمتوسطة عبر تقوٌة اإل

 وتقوٌة "عرض منتوج" الضمان واألنشطة العملٌاتٌة.
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  المالً دماجلإل الوطنٌة االستراتٌجٌة 
 

نظام مالً مدمج وتوفٌر منتوجات  تؤسٌسلقد حقق المؽرب تقدما كبٌرا فٌما ٌخص 
 متنوعة لفابدة فبة عرٌضة من الساكنة.

 

 ، تم الشروع فً عدة أوراش وإصبلحات نذكر منها :طاروفً هذا اإل
 

 تحوٌل برٌد المؽرب إلى بنك تجاري "البرٌد بنك"؛ 
 

 الحكامة الجٌدة وتدبٌر المخاطر لدى جمعٌات القروض الصؽرى؛  تقوٌة 
 

لحصول األسر ذات الدخل ؼٌر المستقر على ولوج عادل للسكن  ضمان الدولة 
 وتوفٌر تموٌل أفضل للمقاوالت الصؽٌرة جدا و المقاوالت الصؽرى و المتوسطة؛

 

 تقوٌة وسابل حماٌة المستهلكٌن؛ 
 

مكتب قروض من أجل تقلٌص الفوارق فً المعلومات بٌن المقترضٌن  إحداث 
 والمقرضٌن.

 

أرضٌة مشتركة للحكامة مكلفة بتحدٌد استراتٌجٌة  إحداثإلى ذلك، من المزمع  ضافةباإل
 المالً من أجل دعم التنسٌق بٌن مختلؾ األطراؾ العمومٌة والخاصة. دماجوطنٌة لئل
 

 التالٌة : األساسٌةات اإلصبلحب 5302وستتمٌز سنة 
 

 الضمان عرض تقوٌة 
 

-5300المنصوص علٌها فً مخطط التنمٌة بمواصلة التدابٌر  5302سوؾ تتمٌز سنة 

 ، وتفعٌل االستنتاجات المنبثقة عن المشاورات حول نظام الضمان.5302
 

 الرأسمال استثمار صندوق إنشاء 
 

المجهودات المبذولة لتنشٌط إنشاء المقاوالت الناشبة ودعم االبتكار، برمجت  إطارفً 
المقاوالت الناشبة والمقاوالت  إحداثالدولة إنشاء صندوق استثمار الرأسمال المخصص لتشجٌع 

 المبتكرة والذي سٌستفٌد من قرض من البنك الدولً. الصؽرى والمتوسطة الحاملة للمشارٌع
 

 بالمغرب المنقولة الضمانات نظام إصالح 
 

ٌا برسم والمنقولة، و الذي ٌعتبر مشروعا أول الضمانات نظام إصبلح تم عرض مشروع
 جانبٌن اثنٌن هما إصبلح اإلصبلح. وٌهم عمالاأل لمناخ الوطنٌة ، على أنظار اللجنة5302سنة 
 للرهونات. وطنً سجل وضع و المنقولة الضمانات لنظام القانونً طاراإل

 

لبلستشارة العلنٌة. و ٌتم  5302مارس  03مسودة قانون و نشرها بتارٌخ  إعدادوقد تم 

 . المصادقة مسطرة ادراجها فًتدارس هذه المسودة حالٌا على مستوى لجنة تقنٌة قبل 
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 إصالح المإسسات المالٌة العمومٌة. 3.1.1.1.3
 

 للمغرب الشعبً بالقرض المتعلق القانون إصالح مشروع 
 

المتعلق بإصبلح القرض الشعبً للمؽرب بتارٌخ  96-12منذ المصادقة على القانون رقم 

 ، تم تحقٌق تؽٌٌرات مهمة من أجل تقوٌة تماسك المجموعة. 5333أكتوبر  02
 

، من 96-12الذي ٌعتبر مراجعة للقانون رقم  14-77فً هذا السٌاق، مكن القانون رقم 

تعاضدي والتشاركً للبنك الشعبً المركزي، مع تحٌٌن هذا تكرٌس هذا التوجه وترسٌخ الجانب ال
 القانون عبر إلؽاء المقتضٌات االنتقالٌة.   

 
 النقاط التالٌة: 14-77 للقانون رقم  األساسٌةوتهم المحاور 

 

المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبً والبنوك الشعبٌة الجهوٌة: حٌث  
% من 20الشعبٌة الجهوٌة تملك نسبة ال تقل عن  ٌنص القانون على أن البنوك

وقد جاء هذا اإلجراء عقب االنسحاب التدرٌجً  .رأسمال البنك المركزي الشعبً
 ؛للدولة من رأسمال البنك المركزي الشعبً

 

تطوٌر الحكامة الجٌدة بالقرض الشعبً للمؽرب : ٌخول مشروع القانون الجدٌد دورا  
تكرٌس مبادئ الحكامة الجٌدة بالقرض الشعبً للمؽرب جوهرٌا للجنة المدٌرٌة فً 

مانحا إٌاها صبلحٌات جدٌدة. كما ٌلؽً األحكام المتعلقة بالمراقبة التً ٌمارسها 
 ؛المفوض الحكومً و التراخٌص المسبقة لئلدارات

 

 إلؽاء المقتضٌات االنتقالٌة. 
 

 (FEC) الجماعً التجهٌز صندوق إصالح 
 

فً التموٌل المحلً و بتجربة دامت أكتر  امتخصص ابنك صندوق التجهٌز الجماعً ٌعتبر
ٌقدم صندوق التجهٌز الجماعً الدعم التقنً والمالً والخبرة البلزمة لتنمٌة ومن خمسٌن سنة، 

 00-43 المشارٌع المحلٌة للجماعات الترابٌة. وتتم حالٌا مشاورات بهدؾ مراجعة القانون رقم

لتطبٌق هذا  5-43-020 تنظٌم صندوق تجهٌز الجماعات المحلٌة والمرسوم رقم ةإعادالمتعلق ب

 القانون واإلعبلن عن السٌاسة العامة للصندوق.
 

إلى االستجابة للرهانات والتحدٌات الجدٌدة المتعلقة بالتموٌل المحلً  اإلصبلحٌهدؾ هذا 
التً تدخل فً اختصاصات الجماعات الترابٌة. وٌنخرط  وذلك بهدؾ تطوٌر المشارٌع المهٌكلة

 فً سٌاق ٌتسم بظهور أنماط جدٌدة لحكامة الخدمات العمومٌة المحلٌة. اإلصبلحهذا 
 

 إدماجو والمتوسطة ىروالصغ جدا الصغٌرة المقاوالت تنافسٌة دعم .3.1.1.3
   ٌكلهالم غٌر القطاع

 

أساسا على تنمٌة  رتكزةالجدٌدة لمخطط التسرٌع الصناعً الم وفقا للتوجهات اإلستراتٌجٌة
القطاع ؼٌر  إدماجو ةالمقاوالتٌ مبادرةالناجعة، تم وضع آلٌة جدٌدة لمواكبة ال الصناعٌة النظم

 ( ترتكز حول محورٌن أساسٌٌن:5353- 5302المهٌكل )
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 ذاتمقاولة   233منها  ويرىعطح جذا طغُشجمقاولة  539333عصرنة ودعم تنافسٌة  

 ؛قدرة كبٌرة على دعم إقبلع جٌل جدٌد من المقاوالت الرابدة
 

ما ٌقدر  مقاول ذاتً مما سٌساهم فً خلق 0339333القطاع ؼٌر المهٌكل ومواكبة  إدماج 

 منصب شؽل. 0029333 ب
 

 والمتوسطة ىروالصغ ة جدارٌدعم تنافسٌة المقاوالت الصغ  .....1.3.1
 

  والمتوسطة الصغرى المقاوالت دعم برامج 
 

سٌاستها الرامٌة إلى النهوض بالمقاوالت الصؽرى والمتوسطة، قامت الحكومة  إطارفً 
 بوضع مخطط لمواكبة هذه الفبة من المقاوالت ٌتؤلؾ من البرنامجٌن التالٌٌن:

 
والتنموٌة التكنولوجٌة التً ٌهدؾ إلى دعم المشارٌع االستثمارٌة  الذي :امتٌاز برنامج 

تقوم بها المقاوالت الصؽرى والمتوسطة من خبلل تقدٌم منح استثمار تصل 
  مبلٌٌن درهم. 03من إجمالً مشروعها االستثماري فً حدود   30%إلى
 

ٌسعى من خبلل مجموعة من برامج عصرنة وتطوٌر النظم  الذي :مساندة برنامج 
تقدٌم منح استثمارٌة  إلىالمعلوماتٌة لفابدة المقاوالت الصؽرى والمتوسطة المستفٌدة 

مبلٌٌن درهم لكل  2من االستثمار اإلجمالً فً حدود  30%قد تصل إلى نسبة 

 مقاولة مستفٌدة.
 

 متابعة، 5302سنة  برسموعلى مستوى مواكبة المقاوالت الصؽرى والمتوسطة، فقد تم 

مشروع استثماري. كما تم وضع تصور لعرض جدٌد مندمج  023مشروع عصرنة و 333

ٌهم دعم مشارٌع االستثمار المساهمة فً النمو ودعم اإلبداع وتقدٌم  الصناعٌة النظملمواكبة 
 ضافةهٌكلة المقاوالت وتحسٌن أدابها وولوجها إلى األسواق، باإل ادةإعالمساعدة التقنٌة من أجل 

 إلى فتح رأسمالها.     
 

مشروع عصرنة المقاوالت الصؽرى  233مواكبة  ،5302سنة  برسم ،ومن المرتقب

 ، بؽبلؾ مالً ٌقدر بملٌاري درهم.جدٌدبرنامج استثماري  033والمتوسطة و
 

 جدا الصغٌرة المقاوالت دعم برامج 
 

 جدا حول البرنامجٌن التالٌٌن: ةرٌٌتمحور عرض مواكبة المقاوالت الصؽ
 

ٌمكن من دعم مشارٌع االستثمار والتطوٌر التكنولوجً الذي  :استثمار برنامج 
جدا من خبلل تقدٌم منح لبلستثمار فً حدود ملٌونً درهم لكل ة رٌللمقاوالت الصؽ
 مقاولة مستفٌدة.

 

دعم برامج عصرنة وتطوٌر نظم المعلومات من ٌسعى إلى الذي : تحفٌز برنامج 
 خبلل مساهمة فً حدود ملٌون درهم ونصؾ لكل مقاولة مستفٌدة.
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تنفٌذ هذه البرامج من خبلل وضع عقود "األهداؾ والوسابل" مع  5302وستعرؾ سنة 

 مقاولة 09333الشركاء المحلٌٌن المعنٌٌن بمواكبة هذه الفبة من المقاوالت. حٌث سٌتم مواكبة 

 برنامج تحفٌز. إطارمقاولة فً  59333برنامج استثمار و إطارصؽرى جدا فً 
 

 القطاع غٌر المهٌكل إدماجو ةالمقاول روحالنهوض ب .3.1.2.3.1
 

رافعتان أساسٌتان ومتكاملتان  القطاع ؼٌر المهٌكل إدماجو ةالمقاول روحٌعتبر النهوض ب
وشمولٌتان من أجل تنمٌة شاملة ومستدامة. حٌث ٌسعى هذا النهوض إلى تطوٌر الحس المقاوالتً 

قدرات المواهب الشابة وتخفٌؾ الفوارق بٌن الجهات خصوصا بٌن المجالٌن  ثمٌنوتحرٌر وت
خلق بدٌل قانونً لفابدة القطاع ؼٌر المهٌكل، من خبلل  إدماجالحضري والقروي. فً حٌن ٌسعى 

ٌة والحفاظ نتاجاألشخاص الذٌن ٌمارسون أنشطة ؼٌر مهٌكلة، إلى تعزٌز روابط المنظومات اإل
 على المهن ذات الطابع الثقافً.

 

 :ب خصوصا 5302 سنة تمٌزت وقد
 

المتعلق بنظام المقاول الذاتً ونشر مراسٌمه  003-00 المصادقة على القانون رقم 

 ؛التطبٌقٌة
 

من أجل  امرشحثبلثٌن الرباط لفابدة  –عملٌة تجرٌبٌة بوكالة برٌد المؽرب حسان  إطبلق 
 ؛التحقق من فعالٌة النظام المعلوماتً لتسجٌل المقاولٌن الذاتٌٌن

 

وضع عرض خاص للمواكبة لفابدة المبادرات الرامٌة إلى دعم المقاولٌن الذاتٌٌن وحاملً  
الجمعٌات ؼٌر النظامٌة من طرؾ  هٌكلة األنشطةكذا القٌام بعملٌات المشارٌع و

و/أو مقدمً الخدمات وذلك من أجل تعزٌز التنمٌة  والتعاونٌات والمنظمات المهنٌة
 االقتصادٌة والمالٌة والتكنولوجٌة.   

 

تنفٌذ برامج دعم المقاولٌن الذاتٌٌن على المستوى الجهوي والمحلً، سٌتم برسم  إطاروفً 
وعة من االتفاقٌات مع الشركاء العمومٌٌن والخواص والجمعوٌٌن المعنٌٌن توقٌع مجم 5302سنة 

 مقاول ذاتً سنوٌا.  539333بهدؾ تسجٌل ما ٌقارب 
 

  اللوجستٌك طوٌرت .2.1.1.3
 

لتنمٌة التنافسٌة لوطنٌة الحكومة استراتٌجٌة  وضعتتطوٌر اللوجٌستٌك،  إطارفً 
الدولة والقطاع الخاص برسم الفترة  بٌنعاقدي تالتوقٌع على برنامج  عبراللوجٌستٌكٌة للمؽرب 

الخطوط  سطرٌ كماقطاع اللوجٌستٌك  تنمٌة إطارذا العقد البرنامج ه . وٌحدد5303-5302

ٌبٌن االلتزامات المشتركة للدولة والقطاع  والربٌسٌة واألهداؾ المتوخاة من هذه االستراتٌجٌة 
 الخاص.
 

تنزٌل استراتٌجٌة اللوجٌستٌك الوطنٌة  لتسرٌع 5302خبلل سنة  لت الجهودصتواقد 

المحطات اللوجٌستٌكٌة األولى المتعددة األروجة  نجازالضرورٌة إل لٌاتخاصة عبر تفعٌل اآل
 الوطنً وكذا عبر مواصلة تعببة العقار البلزم. اللوجٌستٌكًالمخطط  إطاروالمبرمجة فً 
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بتحسٌن السبلسل اللوجٌستٌكٌة لتدفق مواد البناء  ٌخص تنزٌل خطط العمل الخاصة ماوفٌ
 بإرساءالسٌما  تتعلقألوراش مختلفة  عداداإل تموالتصدٌر واالستٌراد والتوزٌع الداخلً، ٌ

اللوجٌستٌك الحضري وبتشجٌع الفاعلٌن االقتصادٌٌن على اللجوء إلى شركات مختصة ومهنٌة 
 من أجل تدبٌر عملٌاتهم اللوجٌستٌكٌة.

 

قانونً لتنظٌم وتعٌٌر األنشطة  إطاركما واصلت الدولة عملها من أجل تطوٌر 
ه تحفٌز االستثمار فً القطاع والمساهمة بالتالً فً الرفع من شؤنوالتجهٌزات اللوجٌستٌكٌة من 

 القٌمة المضافة لهذا القطاع داخل االقتصاد الوطنً.
 

أعطٌت انطبلقتها وكذا  لتًامواصلة مختلؾ األوراش  أساسا 5302هذا وستشهد سنة 

االستراتٌجٌة اللوجٌستٌكٌة والسٌما وضع  إطارمشارٌع جدٌدة مبرمجة فً  إطبلقالعمل على 
 .ٌةاللوجٌستٌك المهنلتنمٌة الكفاءات والتكوٌن فً   5353فق  سنة أ فًخرٌطة طرٌق 

 

  المهنً التكوٌن تعزٌز. 1.1.3.  
 

ٌكتسً قطاع التكوٌن المهنً أهمٌة قصوى فً إنجاح مختلؾ اإلستراتٌجٌات القطاعٌة 
حٌث أن تطوٌر قدرات ومإهبلت الموارد البشرٌة ٌعتبر من مقومات تنافسٌة المقاوالت وقدرتها 

لمحٌطها. وقد تكرست هذه األهمٌة فً  خطاب عٌد العرش  سترسلةعلى التؤقلم مع التؽٌرات الم
اٌزىوٍٓ اٌّھٌٕ لذ أغجر اٌَوَ ھو " عهً أٌ : خالٌخ اٌٍّهأكذ  حٌث  5302ولٌوز ٌ 03ل األخٌر

 ".لطت اٌززي فٌ وً اٌمطبػبد اٌزّٕوٍخ
 

بالمصادقة على االستراتٌجٌة الوطنٌة للتكوٌن المهنً  5302وفً هذا السٌاق، تمٌزت سنة 

 والتً ترتكز على ست محاور : 5350فً أفق 
 

ومندمج عن طرٌق استهداؾ فبات جدٌدة من المتدربٌن تطوٌر عرض تكوٌن موسع  
سنة واألجراء  03و 03لفبات العمرٌة المتراوحة بٌن وا االٔجراء ؼٌر خصوصا المهنٌٌن

 األولوٌة للشباب المهمشٌن؛ إعطاءالمهددون بفقدان عملهم مع 
 

إلى على أساس الطلب بفضل تنزٌل نظام مندمج لتحدٌد الحاجٌات  للتكوٌن تعزٌز عرض 
 خرٌطة للمهن والكفاءات؛ إعدادالتكوٌن و

 

من المتمرنٌن فً  %23من خبلل تكوٌن  خصوصاتكرٌس دور المقاولة فً آلٌة التكوٌن  

% من األجراء من التكوٌن المستمر كل 53حالٌا وكذا استفادة  %03الوسط المهنً مقابل 

 حالٌا؛ %2سنة مقابل 
 

هندسة التكوٌن المهنً حسب  إعادةعن طرٌق   السٌماالتحسٌن المستمر لجودة التكوٌن و 
 أمثل إدماج( بؽٌة soft skills) األساسٌةمقاربة تعتمد الكفاءات وتطوٌر المهارات 

 للشباب؛
 

 والتكوٌن؛ التربٌة منظومة مكونات بٌن أمثل خبلل انسجام من المهنً المسار تثمٌن 
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سٌاسة التربٌة والتكوٌن، وكذا  ومندمجة عبر تعزٌز تنسٌق مجددة حكامة آلٌاتوضع  
 الرفع من دور الجهة فً مٌدان التكوٌن المهنً.

 

ة والتً عرفت األخٌروفً هذا الصدد، تم اتخاذ مجموعة من التدابٌر خبلل السنوات 
 ما ٌلً: 5302حصٌلتها لسنة 

 

االنطبلقة، من طرؾ صاحب الجبللة الملك محمد السادس وبحضور فخامة ربٌس  إعطاء 
، ألشؽال بناء معهد التكوٌن فً مهن الطاقات 5302سبتمبر  53الجمهورٌة الفرنسٌة ٌوم 

تلك المتواجدة الى  إضافةالمتجددة والنجاعة الطاقٌة بطنجة، الذي ٌعد أحد ثبلثة معاهد، 
سٌاسة مواكبة قطاع الطاقات  إطارورزازات، فً ووجدة  قٌد البناء والتجهٌز بكل من
  المتجددة والنجاعة الطاقٌة؛

 

إدارة هذه المعاهد الثبلث للتكوٌن فً مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقٌة إلى تفوٌض  
عمومٌة المإسسات ال الى ضافةباإل" IFMEREE-SAشركة خاصة " إطارمهنًٌ القطاع فً 

 للقطاع؛
 

مركزٌن للتكوٌن فً قطاع الصٌد البحري وكذا  إنجازتطوٌر التكوٌن بالتدرج من خبلل  
تعاقدي مع القطاعات المكونة المعنٌة والمنظمات  إطارتنفٌذ برامج التكوٌن بالتدرج فً 

 داخل المقاوالت؛و بٌن ؼٌر الحكومٌة ومراكز التكوٌن بالتدرج
 

فً مٌادٌن صناعة السٌارات والطٌران مواصلة برنامج بناء وتجهٌز معاهد متخصصة  
خصوصا عبر تجهٌز معهد التكوٌن فً مهن السٌارات بطنجة وداخلٌته وكذا توسعة معهد 

 مهن الطٌران بالدار البٌضاء؛
 

المعتمدة وذلك عبر المساهمة فً  الخاص مواصلة دعم الدولة لمإسسات التكوٌن المهنً 
 والرفع من جاذبٌته؛تكالٌؾ تكوٌن المتمرنٌن قصد تؤهٌل القطاع 

 

 تعدٌل دلٌل المساطر المتعلقة بالعقود الخاصة للتكوٌن والتجمعات المهنٌة وذلك من أجل:  
 

التكوٌن الجماعً  عبرتسهٌل ولوج المقاوالت الصؽرى والمتوسطة للتكوٌن المستمر  (أ
 ؛ المجانً

 

 الثالثعبء تكالٌؾ التدرٌب على خزٌنة المقاوالت من خبلل إدخال مبدأ تخفٌؾ  (ب
 ؛ المإدي

 

 إنجازتعزٌز ألٌة تحدٌد حاجٌات القطاعات المهنٌة من التوظٌؾ والتدرٌب عن طرٌق  (ج
 دراسات هندسٌة وقطاعٌة.

 

 إنعاشإلى ذلك، ووفقا للتوجٌهات الملكٌة السامٌة، قام مكتب التكوٌن المهنً و إضافة
بؽٌة مواكبة تنزٌل الرإٌة  5353، بوضع برنامج عمل فً أفق 5302الشؽل، خبلل سنة 

( وفقا لتوصٌات المجلس األعلى للتعلٌم 5303-5302االستراتٌجٌة إلصبلح المدرسة المؽربٌة )

 .والتكوٌن والبحث العلمً
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 التكوٌن ومكتب الدولة بٌن برنامج -عقد طارإ فً تنفٌذه سٌتم الذي- البرنامج هذا ٌرتكز
 وعقلنة تطوٌر التكوٌن، عرض تجوٌد: فً تتلخص محاور أربع على - الشؽل إنعاشو المهنً
 فً المهنً التكوٌن تنمٌة برنامج وضع وكذا والمإطرٌن المكونٌن تشجٌعتحفٌز و المكتب، موارد
 .5353 أفق

 

 :بمجموعة من التدابٌر تهم خصوصا 5302، ستتمٌز سنة أخرىمن جهة 
 

 مواصلة تنفٌذ أهداؾ وتوجهات االستراتٌجٌة الوطنٌة للتكوٌن المهنً؛ 
 

خبلل سنة  3039242زٌادة عدد المستفٌدٌن من التكوٌن المهنً األساسً لتصل إلى  

 ؛5302مقارنة مع  %2، أي بزٌادة حوالً 5302
 

المصادقة على مشروع قانون التكوٌن المستمر المتعلق بتوسٌع نطاق المستفٌدٌن من آلٌة  
 التكوٌن المذكور؛ آلٌاتتدبٌر  إطارالتكوٌن المستمر وكذا عصرنة 

 

مواصلة دعم برامج التكوٌن بالتدرج ودعم الدولة لمإسسات التكوٌن المهنً الخاصة  
 .المعتمدة

 

، مواصلة برنامج بناء معهد المهن 5302متوقع خبلل سنة ه من الفإنإلى ذلك،  ضافةباإل

اللوجستٌة بالمٌناء بطنجة المتوسطً والمعهد الوطنً لتكوٌن للمكونٌن واألوصٌاء بتامسنا ومعاهد 
  .ورززات وطنجة التكوٌن فً مهن الطاقات المتجددة والنجاعة  الطاقٌة بكل من

 
 والتطوٌر والبحث االبتكار تشجٌع. 1.1.3.,

 

 تنمٌة البحث العلمً .1.1.3.,.1
 

ٌضم النظام الوطنً للبحث واالبتكار مجموع الهٌاكل والبنٌات التً تنتمً للقطاع العام 
 وتفعٌل السٌاسة الوطنٌة للبحث العلمً.  إعدادوالقطاع الخاص والتً تتكلؾ ب

 

إلى تحسٌن ترتٌب  ضافة، باإل5352تتوخى االستراتٌجٌة الوطنٌة للبحث العلمً فً أفق 

المؽرب إفرٌقٌا وعالمٌا، تؤهٌل الموارد البشرٌة حتى تتمكن من المشاركة فً طلب العروض 
تنافسٌة. وتتمحور هذه االستراتٌجٌة  أكثرلتموٌل مشارٌع البحث األوربٌة والدولٌة التً أصبحت 

 التالٌة: األساسٌةحول الدعامات 
 

مجاالت أولوٌة للبحث خبلل األٌام الوطنٌة للبحث  4اختٌار األولوٌات الوطنٌة: تم اختٌار  

 ؛5300. وقد تم تحٌٌنها فً طلب ترشٌحات المشارٌع سنة 5332سنة 
 

البحث الوطنٌة، سواء فً المجاالت ذات  آلٌاتتعببة وهٌكلة المجتمع العلمً حول إشك 
جٌة أولوٌة أو مجاالت البحث فً كبرٌات الشركات الوطنٌة أو فً البرامج االستراتٌ

 للتنمٌة؛
 

 تطوٌر وتجمٌع بنٌات البحث وضمان استؽبللها المشترك؛ 



 2016ِــطـزوع لــبٔــوْ اٌّــبٌـَــخ ٌســٕـخ 

 80   مذكرة تقدٌم
  

 

 

 توجٌه التعاون الدولً نحو األولوٌات الوطنٌة وكذا نحو مجاالت التفوق لدى الشركاء؛ 
 

لمرافقة مختلؾ الفاعلٌن فً مجال تثمٌن  آلٌاتالنظر فً تحفٌز البحث عبر وضع  إعادة 
 منتوجات البحث.

 

تطورا ملحوظا،  5302سنة  برسملبحث العلمً والتقنً واالبتكار وقد عرفت منظومة ا

 خاصة عبر:
 

أطروحة وذلك لتحسٌن  09033الرفع من عدد أطروحات الدكتوراه المناقشة إلى حوالً  

 المنتوج العلمً والمساهمة فً نشره على المستوى الدولً؛
 

الجابزة الكبرى لبلبتكار  عطاءطلب عروض لتموٌل مشارٌع البحث، خاصة إل إطبلق 
الدورة الثانٌة من مٌدالٌة العلوم  طبلقوالبحث فً العلوم والتكنولوجٌا وكذا إل

 والتكنولوجٌا؛
 

 منح البحث )منح التفوق( للطلبة المتفوقٌن فً سلك الدكتوراه؛ إعطاء 
 

( ERANETMEDو  ARIMNET) الشروع فً برامج الشراكة الجهوٌة األورو متوسطٌة 

 كالسعودٌة وتركٌا؛ أخرىبلدان  وكذا مع
 

  تشجٌع االستؽبلل المشترك لبنٌات وتجهٌزات البحث على الصعٌد الوطنً والجهوي 
 واالستعمال الفعال للموارد المتاحة.

 
 استراتٌجٌة مغرب ابتكار .1.1.3.,.1

 

تهدؾ استراتٌجٌة االبتكار الوطنً لجعل االبتكار عامبل ربٌسٌا للقدرة التنافسٌة وكذا جعل 
 إنتاجالمؽرب بلدا جذابا للمواهب ولمشارٌع البحث ومنتجا للتكنولوجٌا. والهدؾ المتوقع هو 

شركة مبتدبة مبتكرة. وتتمحور هذه االستراتٌجٌة  533براءة اختراع مؽربٌة وإنشاء  09333

 المحاور الثبلثة التالٌة:حول 
 

 خلق تحفٌز ، 2009ٌونٌو فً اعتمادها تم التً المبادرة هذه ترومابتكار:  مغرب مبادرة 
 إنتاجو والتنمٌة البحث تثمٌنعبر  المؽربٌة المقاوالت داخل شؽل مإهلة ومناصب القٌمة
 .والصناعٌة الفكرٌة الملكٌة

 

 :ب األمر وٌتعلق االبتكار لتموٌل آلٌات ثبلث وضع الصدد، هذا فً وتم
 

 الناشبة التً ال ٌتعدى عمرها سنتٌن وذات المقاوالت ٌستهدؾ الذي "انطالق" 
 والحاملة لمشارٌع  تثمٌن نتابج األبحاث وكذا المشارٌع المبتكرة كبٌرة مإهبلت
 فً التنمٌة المرتبطة بمشروع النفقات الدعم التجاري. وٌؽطً لبلستؽبلل الموجهة
 ملٌون درهم؛ سقؾ حدود فً   90%بنسبة حداثاإل بعد ما مرحلة
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التً  الشركات وتجمعات الشركات تستهدؾ التًالشبكٌة"  التكنولوجٌة الخدمات 
 والتكنولوجٌات المتقدمة، والتواصل االعبلم وتكنولوجٌات الصناعة قطاعات فً تعمل
 عملٌة إطارفً  تدخل التً الخدمات أو التكنولوجً التشخٌص تموٌل أجل من وذلك

 طارهذا اإل فً المقترح الدعم وسٌؽطً .تكنولوجً محتوى ذات أو االبتكار
 درهم؛100.000 حدود  فً  75% بنسبة الخبرة بخدمات الخاصة المصارٌؾ

 

 من 50 % درهم، مبلٌٌن 4 حدود فً ٌؽطً والذي التنمٌة، لدعم لموجها تطوٌر"" 
 الشركات التً قبل من المنجزة والتنمٌة البحث مشارٌع إطار فً بها الملتزم النفقات
 وتكنولوجٌات االعبلم الصناعة قطاعات فً العاملةو التطوٌر مرحلة فً توجد

 المإهلة تجمعات الشركات أو اتحادات قبل من أو المتقدمة والتكنولوجٌات والتواصل
 .الصناعٌة المجمعات فً والعاملة

 

 المغربٌة الصناعٌة المجمعات إحداث دعم  
 

 2سقفه فً  المحدد المالً الدعم خبلل من الصناعٌة المجمعات حداثإل الدولة دعم ٌتجسد
 .سنوات 5 إلى تصل قصوى فترة خبلل سنوٌا درهم ملٌون

 

 )المقاوالت ومراكز الفاعلٌن مختلؾ أنشطة وتوحٌد تنشٌط إلى الصناعٌة المجمعات وتهدؾ
 وتوفٌر البحث والتنمٌة على الكبٌر النفع ذات التعاونٌة المشارٌع حول البحث(، ووحدات التكوٌن
 .واالبتكار والتنمٌة البحث مشارٌع مبلبم لتطوٌر تكنولوجً محٌط

 

الدولة  مع برامج عقود على وقعت التً صناعٌة بتموٌل ستة مجمعات 2015  سنة وتمٌزت

والمٌكاترونٌك والصناعة والتواصل وااللٌكترونٌك والمٌكانٌك  فً قطاع تكنولوجٌات االعبلم
 الؽذابٌة والصناعات الفاخرة وتنمٌة المنتوجات البحرٌة والنجاعة الطاقٌة، وكذا توقٌع عقدي

انطبلقة النسخة السادسة  إعطاءالدولة فً مجال النسٌج )فرع النسٌج التقنً و"دنٌم"( و مع برامج
برامج  صناعٌن وتقٌٌم عقود ٌنملفٌن جدٌدن لمجمع اختٌار إثره على تم من طلب المشارٌع والذي

 صناعٌة. مجمعات لثبلث
 

الصناعٌة المعلمة،  مواصلة تموٌل ومواكبة المجمعات 5302 سنة خبلل المتوقع ومن

صناعٌة جدٌدة فً المجاالت الصناعٌة والتكنولوجٌة  طلب المشارٌع الختٌار مجمعات إطبلقو
  . تالدولة وهذه المجمعا بٌن البرامجالصناعٌة وتقٌٌم عقود  عملٌة افتحاص المجمعات إنجازو

 

 االبتكار أحٌاء إحداث 
 

تسمى  تكنولوجٌة، حظٌرة 14 وتطوٌر إحداث إلى 2017 أفق فً المبادرة هذه تهدؾ

تحتٌة  بنٌة توفٌر من ستمكن حٌث الجامعات، مع بشراكة هاإحداث ٌتم االبتكار" التً أحٌاء"

مشارٌع  حاملً الشباب والمقاولٌن والتنمٌة البحث لمشارٌع مبلبم تكنولوجً إطارو لبلستقبال
 .مبتكرة

 

فً كل  الجامعات مع بشراكة لئلبتكار أحٌاء 3 إحداث فً الشروع تم ،5302 سنة خبلل و

 .والرباط من مراكش وفاس وسطات
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وإتمام أشؽال البناء  بفاس االبتكار حً تهٌبة أشؽال إنجازمتابعة  5302سنة  وستعرؾ

حً االبتكار بمدٌنة الرباط  إنجازانطبلقة  إعطاء إلى ضافةوسطات باإل بمراكش االبتكار ألحٌاء
 وكذا العمل على وضع أسس الحكامة على مستوى هذه األربع أحٌاء لبلبتكار.

 

   الخاص تثمارالساتعزٌز وتعبئة  .1.1.1.3  
 

تحت رباسة السٌد ربٌس الحكومة  5302صادقت لجنة االستثمارات إلى ؼاٌة متم ٌونٌو 

ها شؤنملٌار درهم من  53,22مشروع اتفاقٌة استثمار وملحق ٌبلػ ؼبلفها المالً حوالً  02على 

 منصب شؽل مباشر. 0432توفٌر 
 

من  % 22ملٌار درهم، حٌث تمثل  02,25تهم هذه االستثمارات قطاع الطاقة بقٌمة 

متبوعا بقطاع السٌاحة والعقار والترفٌه بما  ،مجموع االستثمارات المعروضة على اللجنة
ها، ثم قطاع إنجازمن مجموع االستثمارات المزمع  % 52ملٌار درهم أي بنسبة  2,2 مجموعه

 .  %  2ملٌار درهم اي بنسبة  33,0التجارة ب 
 

منصب  5233التجارة فً المقدمة، بحوالً  قطاع فٌما ٌخص مناصب الشؽل المحدثة ٌؤتً

ها. وٌؤتً قطاع السٌاحة إحداثمن مجموع مناصب الشؽل المزمع   %20شؽل، أي ما نسبته 

ٌلٌه  % 00منصب شؽل، أي ما نسبته  0523والعقار والترفٌه فً المرتبة الثانٌة بما مجموعه 

 لكل واحد منهما.  %0قطاعً الصناعة والطاقة ، بنسبة 
 
 فرص وٌوفر والمجالٌة االجتماعٌة الفوارق ٌقلص ٌمدمج، اقتصادي نمو دعائم تقوٌة 1.3

 الالئق الشغل
 

 القضاء أجل من مندمجة سٌاسة وضع السامٌة، الملكٌة للتوجٌهات وفقا الحكومة، تواصل
 الفقٌرة الساكنة استهداؾ من خبلل الترابٌة، الفوارق من والحد واالقصاء والتهمٌش الفقر على

 .المعزولة و البعٌدة بالمناطق
 

 تسجٌل ،5303 سنة المنجز والسكنى للسكان العام السادس إلحصاءا وتبٌن من خبلل نتابج

 التً بلؽت ،الببلد ساكنة من مجموع%  60,3حٌث أن  للببلد الدٌمؽرافٌة البنٌة فً ملحوظ تطور

 .القروي تعٌش بالوسط %04,2الحضري بٌنما  تقطن بالوسط ،نسمة 0093339535

 
 المستوٌات على أدابها فعالٌة تحسٌن من الحكومة االحصاء، نتابج استؽبلل وسٌمكن

 التقطٌع مع موازاة والمجالٌة واالجتماعٌة الترابٌة التوازنات تعزٌز بهدؾ واالجتماعٌة االقتصادٌة
 .الجدٌد الجهوي

 

 المجتمع شرابح كافة وتمكٌن اجتماعٌة عدالة تحقٌق على الحكومة تعمل ،طاراإل هذا وفً
 والمشجعة المهمة االستفادة من النتابج عبر وذلك الضرورٌة األساسٌة للخدمات العادل الولوج من
 علىو ة،األخٌر السنوات فً هاإطبلق تم التً البرامج مختلؾ تنفٌذ خبلل من ببلدنا حققها التً
 .البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة المبادرة الخصوص وجه
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 من ،5300 سنة منذ ببلدنا العاشرة، ى انطبلقتهاذكرفً  الملكٌة، المبادرة مكنت هذه

 .والجوع قعدالم الفقر على بالقضاء المتعلق للتنمٌة لؤللفٌة األول الهدؾ تحقٌق
 

 والمناطق القروي العالم تؤهٌل واستراتٌجٌات برامج لمختلؾ جدٌد نفس إعطاء أجل ومن
 أعلن عنه صاحب الذي القروي العالم لتنمٌة الطموح البرنامج بتنفٌذ 5302 سنة ستتمٌز الجبلٌة،

 .      األخٌر العرش خطاب بمناسبة الجبللة
 

  تسرٌع أجل من أخرى فرصة درهم، ملٌار 23 كلفته تبلػ الذي الجدٌد البرنامج وٌمثل هذا

 مع تام بتوافق المستهدفة الترابٌة والجماعات المعنٌٌن العمومٌٌن المتدخلٌن كافة وتوحٌد جهود
 برنامج وضع على طاراإل هذا فً وستعمل الحكومة. البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة المبادرة برامج
 تلك وخاصة القروٌة للساكنة الملحة للحاجٌات االستجابة أجل من محدد، زمنً جدول وفق عمل،

 إطار فً نادانخراط ببل من المجهودات المعزولة حٌث ستمكن هذه و البعٌدة بالمناطق التً تعٌش
 .المستدامة للتنمٌة الجدٌدة األهداؾ
 

 الموارد تخصٌص عبر والفقٌرة الهشة الفبات استهداؾ الحكومة ستعزز ذلك، على عبلوة
 التماسك دعم صندوق تموٌل موارد الستدامة المقاصة، اصبلح تنفٌذ خبلل من المحصلة المالٌة

 .  المستهدفة الساكنة لحاجٌات بذلك واالستجابة االجتماعً
 

 والتنمٌة النمو بتسرٌع كفٌل دٌمؽرافً لحصٌص نادببل تحقٌق فً بدوره منها ووعٌا
 .للحكومة الكبرى االهتمامات إحدى تشكل البشري الرأسمال تنمٌة  فإن التشؽٌل، وتشجٌع
 

 تحسٌن عبر خصوصا االجتماعٌة القطاعات فً الجهود ستتواصل ،طاراإل هذا وفً
 فً المقدمة الطبٌة الخدمات وتحسٌن جدٌدة فبات لتشمل الصحٌة التؽطٌة وتوسٌع الطبً العرض
 المدرسة إلصبلح خاصة أهمٌة الحكومة ستولً كما(. RAMED) الطبٌة المساعدة نظام إطار

 للتربٌة األعلى المجلس طرؾ من المعتمدة للرإٌة وفقا العالً والتعلٌم المهنً والتكوٌن المؽربٌة
 .العلمً والبحث والتكوٌن
 

تعزٌز وذلك من خبلل  تحسٌن ظروؾ عٌش الساكنةتولً الحكومة أهمٌة خاصة لكما 
العرض السكنً للفبات ذات الدخل المتوسط والضعٌؾ وتسرٌع القضاء على دور الصفٌح 

 والبناٌات اآلٌلة للسقوط.  
  

 التماسك وتعزٌز القروي العالم فً واالجتماعٌة ترابٌةال الفوارق تقلٌص1.2.3  
   الفقر ومحاربة االجتماعً

 

القروي  العالم فً واالجتماعٌة ترابٌةال الفوارق تقلٌص إلى الرامٌة الجهود إطار فً
 االستراتٌجٌاتو البرامج تنفٌذ استمرار إلى ضافةباإل ،الفقر ومحاربة االجتماعً التماسك تعزٌزو

 الجبلٌة والمناطق القروي العالم تؤهٌل وبرامج البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة القابمة خصوصا المبادرة
 تعتزم العابلً، التكافل وصندوق االجتماعً التماسك دعم صندوق إطار فً الممولة والبرامج

 العالم فً الفوارق هذه تقلٌصل جدٌد برنامج تنفٌذ السامٌة، الملكٌة للتوجٌهات الحكومة، وفقا
 .القروي
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 البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة المبادرة حصٌلة1.1.2.3. 
 

  جبللة،صاحب ال قبل من 5332 ماٌو 03 بتارٌخ انطبلقتها إعطاء على سنوات عشر بعد

 الهشاشة من ٌعانون الذٌن للمؽاربة الٌومً البشرٌة من تؽٌٌر الواقع للتنمٌة الوطنٌة مكنت المبادرة
 لتحقٌق الضرورٌة الوسابل توفٌر عبر معٌشتهم مستوى تحسٌن خبلل من االجتماعً واإلقصاء

 المرافق إلى ولوجهم وتسهٌل لهم كرٌمة حٌاة وضمان األمثل واالقتصادي االجتماعً دماجاإل
  .األساسٌة االجتماعٌة

 

 القروي بالوسط الفقر محاربة( 0: برامج أربعة خبلل من الوطنٌة هذه المبادرة تنفٌذ وٌتم

الذي  األفقً البرنامج( 3 الهشاشة محاربة( 0بالوسط الحضري  االجتماعً اإلقصاء محاربة( 5

 القدرات وتقوٌة التكوٌن أنشطة دعم خبلل من البشرٌة مواكبة الفاعلٌن فً مجال التنمٌة إلى ٌهدؾ
 .والتواصل
 

  (5302-5300) البشرٌة الوطنٌة للتنمٌة المبادرة من الثانٌة المرحلة تمٌزت وقد

 المناطق بعض ساكنة لفابدة جدٌد برنامج واعتماد أعبله، المذكورة األربعة البرامج باستمرار
 .المعزولة
 

 أعبله المذكورة األربعة البرامج خبلل من البشرٌة، الوطنٌة للتنمٌة المبادرة ومكن تنفٌذ
 نشاطا تنموٌا باستثمار 39543و مشروعا 039030 إنجازمن  ،2005-2014 للفترة بالنسبة

 الوطنٌة للتنمٌة ملٌار درهم كمساهمة للمبادرة17,15 منها  درهم ملٌار 54,32 ب ٌقدر جمالًإ

 ملٌون  9,75 المشارٌع هذه من المستفٌدٌن عدد بلػ و. %30 رافعة استثمارات بنسبة أي البشرٌة

 :أدناه الجدول فً مبٌن هو كما ةالقروٌ المناطق من ٌنحدرون %23 منهم شخصا
 

 األنشطة عدد المشارٌع عدد البرنامج
 االجمالً المبلغ

  درهم بملٌون 

 المبادرة حصة
 للتنمٌة الوطنٌة

  البشرٌة
  درهم بملٌون 

 المستفٌدون

 370 604 2 499 4 653 8 162 4 024 16 البرنامج االفقً

محاربة الفقر 
 بالوسط القروي

12 868 1 235 6 397 4 568 3 176 305 

محاربة االقصاء 
االجتماعً بالوسط 

 الحضري
6 388 1 933 8 933 5 017 2 971 120 

 315 001 1 064 3 070 5 964 061 3 محاربة الهشاشة

 110 753 9 148 17 053 29 294 8 341 38 المجموع

 

 االفقً للبرنامج هٌمنة شبه هناك اتنجازأنه على صعٌد اإل ٌتضح من خبلل هذا الجدول
 المسجل اإلجمالً العدد من %30 بنسبة ونشاطا تنموٌا أي مشروعا 539032 لوحده ٌمثل الذي

 البرنامج سجل فقد أما على مستوى مبالػ االستثمارات، .مستفٌد ملٌون 2,6لفابدة  الفترة هذه خبلل

ملٌار  3,40اإلجمالً بمبلػ ناهز  االستثمار حجم % من00أعلى نسبة استثمار أي  الحضري

 .درهم
 

 فقد الفقر، محاربة برنامج إطار فً القروي العالم لفابدة المبذولة للجهود بالنسبة أما
 بتكلفة مستفٌد 090229032 نشاطا تنموٌا لفابدة 09502و مشروعا 059323 إنجازب ترجمت
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 للتنمٌة الوطنٌة للمبادرة درهم كمساهمة ملٌار 4,57 منها درهم ملٌار 6,39 قدرها إجمالٌة

 .البشرٌة
 

 ملٌار 4,3 مبلػ له المخصص االستثمار فاق والذي الترابٌة التنمٌة ببرنامج ٌتعلق فٌما أما

 اتنجازاإل تمثلت فقد ،%20 نسبتها بلؽت البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة للمبادرة بمساهمة درهم،

 :ٌلً فٌما 5303  سنة  نهاٌة إلى 5300 سنة انطبلقه منذ المسجلة
 

 إسعاؾ؛ سٌارة 33 واقتناء صحٌا مركزا 04 الطبً وافتتاح للطاقم مسكن 43 بناء 
 

 الوطنٌة؛ التربٌة لمدرسً سكنٌة وحدة 09342 بناء 
 

 والمسالك الطرق كلم من 09320,52 بناء خبلل من القروي العالم عن العزلة رفع 

 333 إحداثو دوارا 050 لفابدة للشرب الصالحة بالمٌاه واإلمداد دوارا 59533 وكهربة

 .ماء نقطة
 

 والتقٌٌم للتتبع نظام اعتماد تم الجٌدة، والحكامة الشفافٌة قٌم تعزٌز ، وبؽٌةأخرىمن جهة 
 والمشارٌع البرامج تنفٌذ تتبع على أساسا ٌرتكز البشرٌة للتنمٌة الوطنٌة المبادرة طرؾ من

 .المبادرة لهذه نجاعة األداء مإشراتوكذا  الحكامة هٌبات عمل سٌر وتتبع واألنشطة
 
نجاعة  لضمان تقٌٌم أنشطة عدة تنفٌذ تم المعلوماتً، النظام وتحسٌن تتبع إلى ضافةباإل

 .المحددة األهداؾ لتحقٌق المخصصة والمالٌة واإلدارٌة والتقنٌة البشرٌة الموارد أداء
 

 فً واالجتماعٌة ترابٌةال الفوارق تقلٌصل الجدٌد البرنامج تنفٌذ2.1.2.3.  
  القروي العالم

 

 الجبلٌة والمناطق القروي العالم تؤهٌل برامج حصٌلة 
 

 بشكل تهم للتنمٌة البشرٌة والتً الوطنٌة المبادرة إطار فً المنجزة البرامج إلى ضافةباإل
 وبؽٌة الترابٌة، التنمٌة وبرنامج القروي بالوسط الفقر محاربة أي برنامج القروي العالم مباشر
 للحد برامج عدة تنفٌذ الحكومة تواصل والجبلٌة، القروٌة المناطق لساكنة المعٌشً طاراإل تحسٌن

 :التالٌة بالبرامج األمر وٌتعلق  المناطق هذه سكان امنه ٌعانً التً النواقص من

 
 35.563، تمت كهربة  6102عند نهاٌة ٌولٌو  : برنامج الكهربة القروٌة الشمولً 

مسكنا بواسطة المجموعات  20.226بالشبكات المتصلة فٌما بٌنها وتجهٌز قرٌة 
، 0662قرٌة. وهكذا، ومنذ انطبلق هذا البرنامج سنة  3.333الضوبٌة على صعٌد 

ملٌون شخص من االستفادة من الكهرباء، لترتفع نسبة الكهربة   12,4تمكن ما ٌناهز
ذلك باستثمار إجمالً قدره ، و0662% سنة 05مقابل % 99,09إلى  القروٌة
 ؛ملٌار درهم 22,3

 

 إنجازمنذ انطبلقته، مكن هذا البرنامج من   :البرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة 
ملٌون درهم أي  01.311كلم من الطرق القروٌة بمبلػ إجمالً ٌقدر ب  01.423
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، مما ساهم فً رفع نسبة استفادة طارلطرق المبرمجة فً هذا اإلاجمالً إ% من 62
 ؛6102% فً نهاٌة ٌونٌو 45إلى الساكنة القروٌة 

                   
ٌهدؾ هذا  :برنامج التزوٌد الجماعً بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة القروٌة 

 00تجمع سكنً ٌضم  30.111البرنامج إلى توفٌر الماء الصالح للشرب لفابدة 
، ملٌار درهم 01قد تم بفضل هذا البرنامج الذي بلؽت تكلفته حوالً ملٌون شخصا. و 

% 94,5الرفع من نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب فً العالم القروي إلى نسبة 
  .6101فً نهاٌة سنة 

                                                                           
 القروي العالم لتنمٌة متكاملة مقاربة إطار فً الحكومة وضعت ذلك، إلى ضافةباإل
 الدابمة اللجنة إحداث خبلل من البرامج بٌن التكامل وتقوٌة المكتسبات لتعزٌز الجبلٌة والمناطق

 القروي المجال تنمٌة مدٌرٌة إحداثو الجبلٌة، والمناطق القروي المجال لتنمٌة الوزارٌة بٌن
 صندوق تنشٌط إعادة إلى ضافةباإل البحري والصٌد الفبلحة وزارة مستوى على الجبلٌة والمناطق

 والتً المفتوحة االعتمادات عرفتها التً المهمة الزٌادة خبلل من الجبلٌة والمناطق القروٌة التنمٌة
 .  5302 سنة ملٌار درهم 1,3  من أكثرإلى   5334 سنة درهم ملٌون 233  من انتقلت

 
 القروٌة المجاالت فً متكاملة تدخل منهجٌة الحكومة على صادقت ،طاراإل نفس وفً

 الجبلٌة والمناطق القروي المجال لتنمٌة الوزارٌة بٌن الدابمة للجنة األول االجتماع خبلل وذلك
 هذا عن المنبثقة التوصٌات أهم بٌن ومن .5302 ٌولٌو 00 بتارٌخ األول اجتماعها عقدت والتً

 اقتصادٌة السوسٌو والبنٌات البشرٌة التنمٌة مإشرات لتحسٌن برنامج بلورة ضرورة ، االجتماع
 الدنٌا االجتماعٌة المستوٌات تحسٌنبر ع وذلك تراجعا كثراأل قروٌة جماعة 33 فً األساسٌة

 . األساسٌة والخدمات
 

 والتً واالركان الواحات مناطق تنمٌة استراتٌجٌة تنفٌذ الحكومة تواصل ،أخرى جهة من
 . 5300 اكتوبر 3 فً الجبللة صاحب أمام تقدٌمها تم

 
 القروي العالم فً واالجتماعٌة الترابٌة الفوارقتقلٌص ل الجدٌد البرنامج 

 
 السٌاسات إطار فً ةاألخٌر السنوات فً الحكومة بهاقامت  التً الجهود من الرؼم على

 بسبب تفاقم الذي والفقر الهشاشة من تعانً زالت ال ةاألخٌر هاته فإن القروٌة، للمناطق الموجهة
 وهو نفس  .البشرٌة للتنمٌة الضرورٌة األساسٌة االجتماعٌة والخدمات التحتٌة البنٌات فً العجز

 فً الجبللة أعلن عنه صاحب والذي الداخلٌة وزارة أنجزته الذي التشخٌص المجالً استنتاج
 الفوارق وتهم .5302ٌولٌو  03بتارٌخ  المجٌد العرش لعٌد عشر السادسة الذكرى بمناسبة خطابه

 :التالٌة المجاالت خاص بشكل التشخٌص هذا خبلل من المسجلة
 

 والصحة؛ والتعلٌم القروٌة والكهربة ءاوالم الطرق 
 

 ؛(والسٌاحة التقلٌدٌة الصناعة و الفبلحة) للدخل المدرة و ٌةنتاجاإل األنشطة 
 

 .والثقافٌة الرٌاضٌة واألنشطة الرعاٌة مركز: االجتماعٌة األنشطة 
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 خطة تنفٌذ الحكومة تعتزم الجبللة، لصاحب السامٌة للتوجٌهات وتبعا الوضع هذاولتدارك 
 محدد، زمنً لجدول وفقا ،إنجاز قصد وذلك درهم ملٌار 23 تبلػ إجمالٌة بتكلفة متكاملة عمل

 .ملٌون شخص 05دوارا لفابدة  539543 ٌؽطً مشروع 539333
 

 بؤنشطة العمل برنامج أنشطة استكمال سٌتم المجالٌة، للتنمٌة شاملة مقاربة وضع وقصد
 مواكبة. أخرى

 

 (درهم ملٌار 8=) األساسٌة االجتماعٌة والمرافق التحتٌة البنٌة 
 

 دقٌق استهداؾ خبلل موزعة على القطاعات من مشروع 539333 ب األمر ٌتعلق

 القروٌة والمسالك الطرق وبناء بالتهٌبةالمتعلقة  األنشطة القطاعات وتهم هذه .محددة ومٌزانٌة

 .والتعلٌم للصحة التحتٌة والبنٌات القروٌة والكهربة الماء الصالح للشرب شبكة تمدٌد ومشارٌع
 

 والمسالك الطرق من كلم 559233 إنجاز إلى البرنامج ٌهدؾ بالطرق، ٌتعلق وفٌما

 قدرها إجمالٌة بمٌزانٌة كلم، 4.233 تؤهٌل إعادةكذا والمنشآت الفنٌة  من 522 إحداثو القروٌة

 .مستفٌدا ملٌون 0,3 تستهدؾ درهم ملٌار 02
 

 شبكة تؤهٌل إعادةو توسعة مشروع 253 سٌهم البرنامج هذا فإن ذلك، إلى ضافةوباإل

 5,5 ب تقدر مالٌة بتكلفة ماء نقطة 4.200و فردٌا مشروعا 533 وربط الماء الصالح للشرب
  .مستفٌد ملٌون  1,4  لصالح درهم ملٌار

 

 الربط مشارٌع خبلل من دوارا 0233 ب الكهربة حاجٌات تؽطٌة ستتم ،أخرى جهة من

  0,40 ب تقدر اجمالٌة بتكلفة  (103)العمومٌة واإلنارة( 050) القروٌة والكهربة( 205) الفردٌة

 .مستفٌد 2229333 لفابدة درهم، ملٌار
 

 من الصحة، مجال فً العجز من ٌعانً دوار 029223 سٌستفٌد ذلك، إلى ضافةباإل

 المتوقع من هكذا، و .مستفٌد مبلٌٌن 2 لفابدة درهم ملٌار 1,4 قدرها بمٌزانٌة متعددة مشارٌع

 مستشفى 22و صحٌا مركزا 505 و القروي الطبً للطاقم منزال  353 و مستوصفا 250 إنجاز

 .اسعاؾ سٌارة 332 واقتناء متنقلة طبٌة وحدة 042 كذاو للوالدة دارا 022 و جماعاتً بٌن
 

 من التربوي العرض توسٌع إلى البرنامج ٌهدؾ مجال التمدرس، فً العجز من وللحد
 دار/  الطالبة دار 30 و ثانوٌة 54و ٌةإعداد 00 و مدرسة 43 و لؤلطفال حضانة 003 فتح خبلل

 للنقل سٌارة 223 واقتناء المدرسٌن لفابدة وظٌفٌا مسكنا 330 إنجاز برمجة أٌضا تم كما  .الطالب

 فً مواطن ملٌون 1,5 لفابدة درهم ملٌار 5,1 ب المشارٌع لهذه اإلجمالٌة الكلفة وتقدر .المدرسً

 .دوار 2302
 

 (درهم ملٌار 5,8) المواكبة األنشطة 
 

 االجتماعٌة االنشطةو للدخل المدرة األنشطة بٌن تتوزع مشروعا 2300 ب تتعلق

 .الهشاشة محاربة وأنشطة  والرٌاضٌة والثقافٌة
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 لفابدة المجال الفبلحً فً مشروعا 0232 أساسا للدخل المدرة األنشطة وتؽطً

 فً أخرى ومشارٌع مستفٌد 0009240 لفابدة التقلٌدٌة الصناعة فً 520 و مستفٌد 090509032

( 04) األسماك وتجارة وصٌد( 023) والسٌاحة( 034) الصؽٌرة والحرؾ التجارة مجال

 .درهم ملٌار 2,3 ب ٌقدر مالٌا ؼبلفا األنشطة هذه ستتطلب (. و33) والتكوٌن المهنً
 

 ٌناهز مالً ؼبلؾ من الرٌاضٌة و والثقافٌة االجتماعٌة األنشطة من المرتقب أن تستفٌد
 والدٌن والثقافة( 0233) والشباب الرٌاضة مجاالت فً مشارٌع خاصة لتنفٌذ درهم ملٌار  5,25

 (.224) االختصاصات المتعددة والمراكز( 5) نقلوال (40) والتكوٌن المهنً( 303)
 

 الرعاٌة بمراكز المتعلقة المشارٌع لفابدة درهم ملٌون 323 تعببة ستتم ولمحاربة الهشاشة،

 للنساء ومراكز( 032) الخاصة االحتٌاجات ذوي االشخاص لذوي وبمراكز( 533) االجتماعٌة

 .(002هشة ) وضعٌة فً
 

  االجتماعً التماسك دعم صندوق  .3.1.1.3
 

ٌساهم صندوق دعم التماسك االجتماعً فً تموٌل برنامج نظام المساعدة الطبٌة 
(RAMEDبرنامج تٌسٌر ،) برنامج دعم االشخاص ذوي و المبادرة الملكٌة "ملٌون محفظة"و

 االحتٌاجات الخاصة وبرنامج الدعم المباشر للنساء األرامل فً وضعٌة هشة. 
 

 (RAMED) الطبٌة المساعدة نظام برنامج 
 

ي ذال األساسٌة( من أهم مكونات التؽطٌة الصحٌة RAMEDٌعد نظام المساعدة الطبٌة )

الفبات المعوزة ؼٌر الخاضعة ألي نظام للتؤمٌن اإلجباري األساسً عن المرض، حٌث  هتستفٌد من
هذا النظام على مبادئ المساعدة االجتماعٌة والتضامن الوطنً، مما ٌترجم التزام الدولة  رتكزٌ

 إطارلضمان المساواة فً الحصول على الخدمات الصحٌة  ذات الجودة لجمٌع المواطنٌن، فً 
على المستوى الوطنً لضمان الولوج للتطبٌب لكافة شرابح المجتمع، ومن خبلل  تنسٌق ترابً

 دعم جماعً وتضامنً لنفقات الصحة.
 

ملٌون شخص أي  3,2الستفادة من هذا النظام ب تً تتوفر على شروط اوتقدر الساكنة ال

المساعدة ، مكن تعمٌم نظام 5302ٌولٌوز  03من الساكنة المؽربٌة، وإلى ؼاٌة  % 52ما ٌمثل 

 3,23أسرة أي ما ٌمثل  095329503الطبٌة على مجموع التراب الوطنً، من تسجٌل ما ٌناهز 

 ملٌون مستفٌد مما ٌفوق التوقعات بخصوص الفبة المستهدفة من هذا النظام.
 

وكذا من خبلل مساهمة  ترابٌةمن طرؾ الدولة والجماعات ال أساساوٌتم تموٌل هذا النظام 
 المساعدة نظام لفابدة سنوٌة مساهمة ومنالمصارٌؾ المتعلقة بالخدمات الطبٌة  منالمستفٌدٌن 

 .الطبٌة
 

مواكبة تعمٌم هذا النظام، تم تسجٌل ارتفاع مهم فً  أجلكما تجدر اإلشارة أنه من 
ملٌار درهم سنة  3ة، حٌث انتقلت من األخٌرالمٌزانٌة المخصصة لوزارة الصحة خبلل السنوات 

تعزٌز الموارد البشرٌة الخاصة بالطاقم  بؽٌة. و5302ملٌار درهم سنة  00,0 إلى حوالً 5333

مناصب  إحداثالطبً و الشبه الطبً، استفادت هذه الوزارة والمراكز االستشفابٌة الجامعٌة من 
 خبلل نفس الفترة. امنصب 539232شؽل وصل عددها إلى 
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ملٌار  0,5، استفادت وزارة الصحة من اعتمادات مالٌة مهمة  بلؽت 5303وبرسم سنة 

موارد "صندوق دعم التماسك االجتماعً" المخصصة  إطاردرهم، والتً تم رصدها فً 
ملٌار  0,30للمساهمة فً تموٌل النفقات المتعلقة بتفعٌل نظام المساعدة الطبٌة، كما تم رصد مبلػ 

 ملٌار درهم للحساب المرصد ألمور خصوصٌة 0لفابدة هذه الوزارة منها  5302درهم برسم سنة 

ملٌون  333والطبٌة  لٌاتالقتناء األدوٌة واآل" الحساب الخاص بالصٌدلٌة المركزٌة "  المسمى

 درهم لفابدة المراكز االستشفابٌة الجامعٌة.
 

 تٌسٌر برنامج 
 

لزامٌة التمدرس بالنسبة لؤلطفال إلالتكرٌس الفعلً محاربة الهدر المدرسً و أجلمن و
سنة من خبلل تعزٌز الطلب على التمدرس فً المناطق  02إلى  2المتراوحة أعمارهم ما بٌن 

لتحوٌبلت النقدٌة المشروطة فً تقدٌم منح مدرسٌة لجمٌع فً ا النابٌة، ٌتجلى برنامج تٌسٌر
حترام التام لشروط االنضباط شرٌطة اال مدرسة االبتدابٌةاألطفال بنفس المستوٌات داخل نفس ال

 مرات فً الشهر. 3المحددة فً عدد حصص الؽٌاب التً ال ٌجب أن تتجاوز 
 

حوالً  5302 – 5303خبلل السنة الدراسٌة  من هذا البرنامج وقد بلػ عدد المستفٌدٌن

تلمٌذا خبلل السنة  2339333أسرة و 3229333تلمٌذ عوض  805.746أسرة و 3409000

فٌتوقع أن ٌبلػ عدد المستفٌدٌن  5302-5302. أما بالنسبة للسنة الدراسٌة 5303-5300الدراسٌة 

 تلمٌذ. 3539333أسرة و 253.333
 

 233موارد "صندوق دعم التماسك االجتماعً" تم رصد مبلػ سنوي قدره  إطاروفً 

 .5302و  5303ملٌون درهم لفابدة هذا البرنامج برسم سنتً 
 

 (محفظة ملٌون) الملكٌة المبادرة 
 

تتجلى هذه المبادرة فً توزٌع المحفظات واألدوات المدرسٌة والمقررات والكتب على 
 ي وذلك حسب مستوٌات التعلٌم فً الوسطٌن القروي والحضري. عدادتبلمٌذ التعلٌم االبتدابً واإل

 

تلمٌذا  094039434حوالً  5302-5303وقد بلػ عدد المستفٌدٌن خبلل السنة الدراسٌة 

 5302-5302برسم السنة الدراسٌة . كما بلػ 5303-5300تلمٌذا برسم سنة  3.906.948 عوض

 ملٌون تلمٌذ. 0,40 عدد المستفٌدٌن
 

موارد "صندوق دعم التماسك  إطار، استفاد هذا البرنامج فً 5303وبرسم سنة 

ملٌون درهم تم رصدها  033ملٌون درهم و 533االجتماعً" من اعتمادات مالٌة مهمة بلؽت 

 .5302برسم سنة 

 

 برنامج دعم األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة 
 

تتمثل مجاالت تدخل صندوق دعم التماسك االجتماعً فٌما ٌخص النهوض بحقوق 
 فٌما ٌلً: األساسٌةاألشخاص فً وضعٌة إعاقة وتحسٌن ولوجهم إلى الخدمات االجتماعٌة 

 

 ؛خرىالمساهمة فً اقتناء األجهزة الخاصة و المساعدات التقنٌة األ 
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 ؛ االحتٌاجات الخاصةذوي المساهمة فً تحسٌن ظروؾ تمدرس األطفال  
 

معها برسم تشجٌع االندماج المهنً واألنشطة  المتعاقد المنظمات لفابدةمبالػ دفع  
 المدرة للدخل؛

 

 وتسٌٌر مراكز االستقبال. إحداثالمساهمة فً  
 

تفعٌل خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعً لفابدة  إطاروتجدر اإلشارة إلى أنه فً  
الدولة توقٌع اتفاقٌة شراكة بٌن  5302مارس  03األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة، تم بتارٌخ 

تهدؾ إلى تحدٌد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بٌن  والتً ومإسسة التعاون الوطنً،
اتفاقً لؤلشخاص فً  إطارتموٌل المساعدة فً المساهمة فً  أجلاألطراؾ المتعاقدة، وذلك من 

 وضعٌة إعاقة، بطرٌقة تضمن تدبٌرا أمثل وشفاؾ للموارد المالٌة المرصدة لهذه العملٌة.
 

تمكٌن مإسسة التعاون الوطنً من التموٌل األساسً لتدبٌر مختلؾ العملٌات  أجلومن 
، لفابدة هذه 5302ملٌون درهم، برسم سنة  23موضوع االتفاقٌة المذكورة، تم رصد مبلػ 

 موارد "صندوق دعم التماسك االجتماعً".   إطارالمإسسة فً 
 

 ثزٔبِح اٌذػُ اٌّجبضز ٌٍٕسبء األراًِ فٌ وؾؼَخ ھطخ 
 

شروط المتعلق بتحدٌد  5303دجنبر  3بتارٌخ  5-03-240 طبقا لمقتضٌات المرسوم رقم

الدعم المباشر للنساء األرامل فً وضعٌة هشة الحاضنات ألطفالهن ومعاٌٌر االستفادة من 
درهما عن كل طفل ٌتٌم، على أال ٌتعدى مجموع  023الٌتامى، تم تحدٌد المبلػ الشهري للدعم فً 

هما عن كل شهر لؤلسرة الواحدة دون الجمع بٌن هذا الدعم المالً وأي مساعدة در 0323الدعم 

برنامج تٌسٌر، المعاشات،  إطاركٌفما كان نوعها )المنح الدراسٌة، الدعم الممنوح فً  أخرى
 التعوٌضات العابلٌة،...(.

 

ندوق ، توقٌع اتفاقٌة شراكة بٌن الدولة والص5302فبراٌر  52بناء على ذلك، تم بتارٌخ 

الوطنً للتقاعد والتؤمٌن قصد تدبٌر عملٌة صرؾ الدعم المباشر لفابدة النساء األرامل فً وضعٌة 
سنوات قابلة للتجدٌد. تهدؾ هذه االتفاقٌة إلى تحدٌد  2هشة الحاضنات ألطفالهن الٌتامى، لمدة 

ة قصد تدبٌر التدبٌر المنوطة للصندوق الوطنً للتقاعد والتؤمٌن من طرؾ الدول آلٌاتالشروط و
 ودفع اإلعانات المالٌة لفابدة النساء المستفٌدات. 

 

تنفٌذ برنامج الدعم المباشر للنساء األرامل فً وضعٌة هشة الحاضنات  أجلومن 
ألطفالهن الٌتامى، تم تفعٌل أشؽال اللجن اإلقلٌمٌة الدابمة واللجنة المركزٌة الدابمة المحدثة 

الدراسة  أجلبموجب المرسوم السالؾ الذكر، حٌث تم عقد العدٌد من االجتماعات لهذه اللجن من 
 ت المتوصل بها من النساء المعنٌات. والبث فً الطلبا

 
ملٌون درهم  042موارد "صندوق دعم التماسك االجتماعً"، تم رصد مبلػ  إطارفً و

صرؾ اإلعانات المالٌة  أجل، لفابدة الصندوق الوطنً للتقاعد والتؤمٌن من 5302برسم سنة 

 .لفابدة النساء المإهبلت لبلستفادة من هذا الدعم
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  العائلً التكافل صندوق. 2.1.1.3 
 

 ،األوراش الكبرى الهادفة إلى تعزٌز التماسك االجتماعً ومحاربة الهشاشة إطارفً  
 إطار، الذي ٌندرج فً 5303صندوق التكافل العابلً ابتداء من سنة  إحداثعملت الحكومة على 

لحاجٌات  االستجابةوجٌل جدٌد من الخدمات ٌهدؾ إلى توطٌد التماسك واستمرارٌة الخلٌة العابلٌة 
 هذه النواة المهمة من المجتمع.

 

و ٌتم تدبٌره بشراكة   % من حصٌلة الرسوم القضابٌة53تخصٌص  ٌمول الصندوق عبر

مع صندوق اإلٌداع والتدبٌر الذي ٌقوم بتقدٌم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفابدة األمهات المطلقات 
فسخ عقد الزواج وفق الشروط المنصوص علٌها فً المعوزات وألطفالهن المستحقٌن للنفقة بعد 

 االستفادة من خدمات الصندوق المذكور.                                                                         إجراءاتالقوانٌن واألنظمة التً تحدد شروط و
 

شهر شتنبر  وإلى ؼاٌة 5300وهكذا ومنذ انطبلق عمل صندوق التكافل العابلً سنة 

 مقررا قضابٌا . 29424، نفذ صندوق اإلٌداع والتدبٌر5302
 

ولضمان تدبٌر أمثل لهذا الصندوق، تعمل الحكومة على تخفٌؾ تسٌٌره اإلداري من خبلل 
كما  الزوجة المهملة. إضافةتبسٌط الوثابق المكونة لملؾ طلب االستفادة من منحة النفقة وكذا 

 تنظٌم حمبلت  تحسٌسٌة لفابدة األشخاص المعنٌٌن بعمل هذا الصندوق.سٌتم تعزٌز التواصل عبر 
 

  والتضامنً اإلجتماعً اإلقتصاد إنعاش. 1.1.3. 
 

-5303تنمٌة االقتصاد االجتماعً فً المؽرب ) أجلتعكس االستراتٌجٌة الوطنٌة من 

( رؼبة السلطات العمومٌة فً جعل هذا القطاع أحد أعمدة االقتصاد المحلً ومحركا 5353

للتنمٌة واألنشطة المدرة للدخل بالمملكة. وتهدؾ هذه االستراتٌجٌة إلى تحقٌق األهداؾ األربعة 
 التالٌة:

 

، سواء على الصعٌد ًوالتضامن صاد االجتماعًتعزٌز وتنسٌق العمل العام لصالح االقت 
 ؛الجهوي وأالوطنً 

 

 تسهٌل إقبلع االقتصاد االجتماعً والتضامنً للحد من الفقر والهشاشة وفك العزلة؛ 
 

تعزٌز التنزٌل الترابً لتدابٌر االقتصاد االجتماعً الذي ٌعتمد على االستؽبلل العقبلنً  
 ؛وتثمٌن  الثروات واإلمكانٌات المحلٌة

 

تتبع وتقٌٌم الرصد و آلٌاتتحسٌن أداء هذا القطاع من خبلل تطوٌر نظام المعلومات و 
 .المشارٌع إنجاز

 
 ب: أساساات المتعلقة نجازاإل 5302هذا وشهدت سنة 

 

 ؛ةوجمعٌ ةتعاونٌ 23من  أكثرتنظٌم الدورة الرابعة لؤلسواق المتنقلة فً مراكش بمشاركة  
 

 ؛ومناظرات االقتصاد االجتماعً والتضامنًتنظٌم الدورة الرابعة لمعرض  
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التوقٌع على عقد برنامج مخططات التنمٌة الجهوٌة لبلقتصاد االجتماعً والتضامنً لجهة  
االنتهاء من القنٌطرة و-سبل-مخطط تنمٌة الرباط واصلةالساقٌة الحمراء وم-العٌون

 ؛للمملكة أخرىجهات ثمان مخططات التنمٌة فً ب الدراسات المتعلقة 
 

تعاونٌة  5333بهدؾ تؤطٌر  5303ه إلى سنة إنجازوتمدٌد مدة  "مرافقة"برنامج  واصلةم 

 .5303-5302حدٌثة النشؤة برسم 
 

 :5302وستعرؾ سنة 
 

االقتصاد االجتماعً والتضامنً من خبلل تؤطٌر  أنشطةمناخ مبلبم لتنمٌة توفٌر  
 المتعلق 005-05 القانون رقملمشروع التعاونٌات على التكٌؾ مع المقتضٌات الجدٌدة 

المتعلق باالقتصاد  إطار-مشروع قانون إعدادالتً تهم التعاونٌات والمساهمة فً الدراسة ب
 شؤناالجتماعً والتضامنً بشراكة مع منظمة األؼذٌة والزراعة وتطوٌر المشاورات ب

 ؛التجارة العادلة
 

 03 إعدادلترابً بوى امبادرات االقتصاد االجتماعً والتضامنً على المست نبثاقإ 

 ؛القتصاد االجتماعً والتضامنًاالجهوٌة مخططات للتنمٌة 
 

وذلك من خبلل تنظٌم  القتصاد االجتماعً والتضامنًا منتجات وخدمات إنعاشتثمٌن و 
 ؛النسخة الخامسة لمعرض االقتصاد التضامنً واالجتماعً

 

وتنظٌم الفاعلٌن فً االقتصاد االجتماعً من خبلل دعم مشارٌع  شبكة  قوٌة القدراتت 
 .االقتصاد االجتماعً والتضامنً ومضاعفة الحمبلت التحسٌسٌة واإلعبلمٌة

 

  العالً التعلٌم وتطوٌر األمٌة ومحاربة إصالح المدرسة . 1.1.3 
 

-5302المؽربٌة ) بعرض الرإٌة االستراتٌجٌة إلصبلح المدرسة  5302اتسمت سنة 

 ( أمام جبللة الملك من طرؾ المجلس االعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً. 5303
 

الدستورٌة للدولة المؽربٌة اعتمادا على مقاربة  األسسهذه الرإٌة المبنٌة على  إعدادتم 
ذلك اقترح المجلس  أجلتشاركٌة وتوافقٌة بهدؾ ارساء مدرسة اإلنصاؾ والجودة واالرتقاء. من 

مجموعة من تدابٌر التؽٌٌر تتعلق بالفاعلٌن التربوٌٌن والبرامج والتكوٌنات وحكامة المنظومة 
 .التربوٌة وكذا تحسٌن مستوى البحث العلمً

 

 قطاع التربٌة الوطنٌة والتربٌة غٌر النظامٌة  .1.1.1.3
 

رافعة تستجٌب  50االستراتٌجٌة حول بالنسبة لقطاع التربٌة الوطنٌة تتمحور الرإٌة 

 لثبلث اسس لمدرسة قوامها تكافإ الفرص واإلنصاؾ والجودة للجمٌع واالرتقاء بالفرد والمجتمع.
 

  الفرص وتكافإ اإلنصاف مدرسة 
 

تتطلب مدرسة تكافإ الفرص واإلنصاؾ بذل كل الجهود الممكنة لضمان تعمٌم التمدرس 
 فًوو على مستوى النوع. أاالجتماعً و على المستوى االقتصادي سواء ساس االنصاؾأعلى 
 رافعات لهذا المحور من بٌنها: ثمانًتم تحدٌد  طاراإل هذا
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سلك التعلٌم  إطارسر ودمجه فً لزامٌا بالنسبة للدولة واألإجعل التعلٌم االولً  
 ؛االبتدابً

 

تستفٌد من  المهمشةحضرٌة والمناطق -والشبه قروٌةجعل المدرسة فً المناطق ال 
 ؛التمٌٌز االٌجابً

 

 ؛و المعاقٌنأضمان حق الولوج إلى التربٌة والتكوٌن لؤلشخاص فً وضعٌة خاصة  
 

تؤكٌد دور القطاع الخاص بصفته شرٌكا للقطاع العام فً المجهودات الهادفة لتعمٌم  
 ؛عادل للتعلٌم

 

تجهٌز وقدرة على الدعم تمكٌن مإسسات التربٌة والتكوٌن من مستوى تؤطٌر وجودة  
 ترقى إلى مستوى المتطلبات.

 

 للجمٌع الجودة مدرسة 
 

ٌعتبر الرفع من جودة المدرسة و خدماتها و مردودٌتها وفقا لمرجعٌة وطنٌة مسالة حتمٌة 
 بالفاعلٌن التربوٌٌن والبرامج والتكوٌنات وحكامة المنظومة التربوٌة. األمرالرإٌة. وٌتعلق  لهذه
 الصدد تم تحدٌد سبع رافعات تهم على الخصوص:فً هذا و

 

تحسٌن شروط الولوج وتجوٌد تكوٌن  أجلمهن التربٌة والتكوٌن من  تؤهٌل إعادة 
 ؛االطر التربوٌة بصفة مستمرةوالمكونٌن 

 

تطوٌر نموذج بٌداؼوجً قوامه التنوع واالنفتاح والمبلءمة واالبتكار من خبلل  
وتنوٌعها وتوجٌهها  تخفٌفها جلأل البٌداؼوجٌة، والطرابقمراجعة المناهج والبرامج 

نحو البناء الفكري للمتعلمٌن، وتنمٌة مهارات المبلحظة والتحلٌل واالستدالل والتفكٌر 
 النقدي لدٌهم؛

 

 ؛اعتماد الٌة جدٌدة ترتكز على التعددٌة اللؽوٌة والتناوب اللؽوي 
 

االستٌعابٌة واالعتراؾ بدوره ونظامه باعتباره تثمٌن التكوٌن المهنً وتوسٌع طاقته  
مشتبل للمهارات الفردٌة الكفٌلة باالستجابة لمتطلبات النمو التنافسً لبلقتصاد بصفة 

 ات المقاولة وسوق الشؽل على وجه التحدٌد.ٌعامة ولحاج
 

 ِذرسخ االررمبء ثبٌفزد واٌّدزّغ 
 

ببلدنا. وقد لالرإٌة االستراتٌجٌة على ضرورة التمسك بالثوابت والقٌم الخاصة  هذه تإكد
 :أساساتهم  تحدٌد ست رافعات  طارتم فً هذا اإل

 

منح تمكٌن الخرٌجٌن  أجلات الببلد وذلك من ٌمبلءمة التكوٌنات والتعلمات مع حاج 
 ؛احسن الفرص للنجاح واالندماج فً المجتمع والمساهمة فً تنمٌة ببلدنا

 

 ثقافً ومكانة المؽرب بٌن الدول الصاعدة.-تعزٌز االندماج السوسٌو 
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ٌعتمد على تعببة مجتمعٌة عامة وعلى وضع  اإلصبلحنجاح هذا  فإنعبلوة على ذلك، 
عطى أذلك  أجل. من األكمل وجهالها تمكٌن المدرسة من القٌام بمهامها على شؤنمتجددة من  آلٌات

"...وّب ٔذػو  :بمناسبة عٌد العرش األخٌرصاحب الجبللة تعلٌماته السامٌة من خبلل خطابه 
ٍسذد اٌزؤٍخ ػٍي  ئـبر –رؼبلذً وـٌٕ ٍِشَ، ِٓ خالي اػزّبد لبٔوْ  ئـبرفٌ  اإلغالذٌػَبغخ ھذا 

  " .ئٌي ِب ال ٔھبٍخ اإلغالذاٌّذى اٌجؼَذ وٍؿغ زذا ٌٍذواِخ اٌفبرغخ إلغالذ 
 

فً هذا السٌاق، تواصل الحكومة تنفٌذ التدابٌر ذات االولوٌة التً تلتقً تماما مع مرتكزات 
مكنت من تعزٌز  5302المتخذة برسم سنة  جراءاتاإل فإنهذه الرإٌة االستراتٌجٌة الجدٌدة. لذا 

دعم التعلٌم وتكافإ الفرص وتحسٌن نوعٌة التعلمات ٌتعلق بات التً تم تحقٌقها خاصة فٌما نجازاإل
 .وتطوٌر الحكامة

 

  التمدرس تعمٌم 
 

توسٌع شبكة المإسسات  عبردعم التمدرس  أجلتمت بلورة المجهودات المبذولة من 
حٌث ارتفع عدد المإسسات التعلٌمٌة  ،التعلٌمٌة التً ساهم فٌها البرنامج االستعجالً بنسبة مهمة

 % بالعالم القروي.23بما فٌها ، 039230 لٌصل إلى 5302-5303برسم الدخول المدرسً 

ت الذي انتقل من هذه العملٌة تعزٌز الدعم االجتماعً من خبلل الرفع من عدد الداخلٌا وواكب
. وفٌما 5302-5303السنة الدراسٌة  برسم 232إلى  5303-5300الدراسٌة  سنةللداخلٌة  230

 000بما فٌها  039332 بلػ عدد المإسسات التعلٌمٌة 5302-5302ٌخص الدخول المدرسً 

 مدرسة جماعاتٌة.
 

التمدرس فً مجال التمدرس وٌتجلى ذلك من خبلل نسب  مهمهذا وقد تم تسجٌل تطور 
% 43,2ي والتؤهٌلً والتً انتقلت على التوالً من عدادالخاصة بالنسبة للتعلٌم االبتدابً واإل

-5303% برسم 23,0% و43,3% و44,0إلى  5332-5332% برسم 32,3% و24,2و

5302. 
 

 إلى البرامج التً تشجع على طلب التمدرس ضافةات المذكورة باإلنجازوقد مكنت اإل
 كبرنامج "تٌسٌر" ومبادرة "ملٌون محفظة" من تسجٌل ارتفاع عدد التبلمٌذ المتمدرسٌن من

 .5302-5303سنة  292049233 إلى 5333- 5332سنة  293039022
 

ارتفع العدد االجمالً للتبلمٌذ المتمدرسٌن بقطاع التربٌة الوطنٌة لٌبلػ  أخرىمن جهة 
مسجلٌن جدد بالسنة  2229333 بما فٌها 5302-5302لسنة الدراسٌة ا برسم تلمٌذ 293359333

 .5302-5303% مقارنة مع السنة الدراسٌة  0,2 االولى ابتدابً بزٌادة بنسبة
 

 تحسٌن جودة التعلمات  
 

 أجلمن  جراءاتفٌما ٌخص تحسٌن جودة التعلمات قامت الحكومة بمجموعة من اإل
خصوصا بنظام الٌقظة التربوٌة والدعم  األمرتخفٌض نسب التكرار والهدر المدرسً. وٌتعلق 

التربوي لصالح التبلمٌذ الذٌن ٌعانون من صعوبة فً الدراسة وكذا الدعم االجتماعً )النقل 
 سر(.المدرسً، االطعام، االٌواء، المنح، المستلزمات المدرسٌة والدعم المالً المباشر لفابدة األ
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  النظامٌة غٌر التربٌة 
 

الحكومة عملٌة محاربة تواصل تعمٌم التمدرس  أجلالمجهودات المبذولة من  إطارفً 
سنة بهدؾ  02عن  أعمارهم تقل الذٌنعدم التمدرس واالنقطاع عن الدراسة فٌما ٌخص االطفال 

و التكوٌن المهنً. وقد بلػ العدد االجمالً للتبلمٌذ المسجلٌن فً  أهم فً التعلٌم النظامً إدماج
 .5302-5303برسم  259333لٌة "المصاحبة التربوٌة" أالفرصة الثانٌة" و برنامج "مدرسة 

 

 ما ٌلً: أساسا 5302العمل لسنة  برنامجشمل ٌ
 

(  6131-6102األجرأة الفعلٌة للرإٌة االستراتٌجٌة إلصبلح المدرسة المؽربٌة )  
ستعرؾ  طاربتشاور مع المجلس االعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً. فً هذا اإل

فً تطبٌق  أساسا تتجلىالسنة الدراسٌة الجدٌدة مجموعة من المستجدات التربوٌة، 
للسنوات األربع األولى من التعلٌم االبتدابً على مستوى  ةالمنقح ةالدراسٌ المناهج
 ؛لتعلٌمٌةالمإسسات ا بعض

 

% من الثانوٌات التؤهٌلٌة، كما 62توسٌع المسالك للبكالورٌا الدولٌة لتشمل حوالً  
 ي.عدادتروم تقوٌة اللؽات األجنبٌة بالتعلٌم اإل أخرى إجراءاتستعتمد الوزارة 

 

بٌن التعلٌم المدرسً والتكوٌن المهنً من خبلل االكتشاؾ المبكر  لتقابٌةتعزٌز اال 
ي، إلى عدادبالتعلٌم االبتدابً وإرساء المسار المهنً بالثانوي اإل المهنٌة للطاقات

 .جانب تنوٌع وتوسٌع مسالك البكالورٌا المهنٌة
 

 األمٌة محاربة .......1
 

تنفٌذ برامج محاربة األمٌة   5302واصلت الوكالة الوطنٌة لمحاربة األمٌة خبلل سنة 

خفض نسبة األمٌة  وكذا 5353-5303بلوغ األهداؾ التً حددتها خارطة الطرٌق  أجلوذلك من 

 .5303 سنة المنجز والسكنى للسكان العام السادس إلحصاءانتابج حسب  %05التً تبلػ حالٌا 
 

 ، بلػ عدد المستفٌدٌن من برامج محو األمٌة5302-5303للسنة الدراسٌة  بالنسبة

ومستفٌد من برامج  ما بعد محو األمٌة. هذا وقد بلػ  مستفٌدة 259225 بما فً ذلك 2329020

ملٌون  3,0 ما ٌناهز 5302-5335العدد اإلجمالً للمستفٌدٌن من هذه البرامج خبلل الفترة 

 مستفٌدة ومستفٌد. 
 

إلى  5302-5302وتهدؾ خطة عمل الوكالة الوطنٌة لمحو األمٌة برسم الموسم الدراسً 

أسالٌب وأدوات مختلفة تستجٌب لبلحتٌاجات.  عبرنتقال إلى تعلم تؤهٌلً تحسٌن جودة البرامج واال
 وتتجلى فٌما ٌلً :

 

 أجلؽٌر حكومٌة من التعببة مختلؾ الشركاء العمومٌٌن والخواص والمنظمات  مواصلة 
المرحلة التجرٌبٌة لبرنامج الشباب لعٌنة  تتبعالرفع من عدد المستفٌدٌن سنوٌا وكذا تنفٌذ و

 مستفٌد؛ 0333  تضم
 

مواكبة وتتبع برامج خاصة بالمقاوالت والمهاجرٌن والمكفوفٌن بتعاون مع الشركاء  
 اآلخرٌن.

 

 مراكز المصادقة على المكتسبات لتؽطٌة خمس جهات. إحداثتوسٌع  
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  العالً التعلٌم تطوٌر  .......3 
 

لببلدنا، نظرا  التعلٌم العالً، فً الوقت الحاضر، فً صلب المشروع المجتمعًٌندرج 
وفً تحقٌق أهداؾ التنمٌة البشرٌة المستدامة وكذا لضمان حق  دلدوره فً تكوٌن مواطنً الؽ

 إطارالتربٌة للجمٌع. واعتبارا لذلك، ٌقترح المجلس األعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً، فً 
 فٌما ٌلً: أساسال الرإٌة االستراتٌجٌة لئلصبلح، مجموعة من الدعامات الخاصة بالقطاع تتمث

 

 التعلم وبناء المشروع الشخصً واالندماج؛ دٌمومةتمكٌن المتعلمٌن من  
 

 ؛ المناصفةشرٌك للتعلٌم العمومً فً التعمٌم وتحقٌق كالتعلٌم الخاص  دور على التؤكٌد 
 

 تجدٌد مهن التعلٌم والتكوٌن والتسٌٌر؛ 
 

 انسجاما ومرونة ؛  أكثر شكلهٌكلة مكونات الجامعة المؽربٌة وأسبلكها ب إعادة 
 

 مؤسسة الجسور بٌن مختلؾ مسالك التربٌة والتكوٌن؛ 
 

الناتج الداخلً  حصةالنهوض بالبحث العلمً والتقنً واالبتكار وذلك بالرفع التدرٌجً من  
%  0,2المدى القرٌب و على% 0، لكً ترقى إلى نسبة  الخام المخصصة لتموٌل البحث

 .5303أفق سنة  فً% 5، و5352 سنةفً 
 

ات السنة إنجازالمنظور  لهذا تستجٌب االستراتٌجٌة الجدٌدة، هذه فً انتظار إقرارو
 :خبلل  من وذلك 5302-5303الجامعٌة 

 

سنة  3039323تعزٌز الطاقة االستٌعابٌة لمإسسات التعلٌم العالً الجامعً التً بلؽت  

 %؛6,8أي بنمو ٌقدر ب  5303-5300سنة  3309502بدل  5303-5302
 

طالب سنة  2229045% لٌصل إلى  11,5الزٌادة فً عدد الطلبة الجامعٌٌن بنسبة  

 ؛5303-5300طالب سنة  2329032بدل  5303-5302
 

توسٌع قاعدة المستفٌدٌن من المنح االجتماعٌة عبر الرفع من عدد الممنوحٌن إلى  
أي  5303-5300سنة  5359045مقابل  5302-5303طالب ممنوح سنة  5339405

 ؛%02,2بزٌادة 
 

سرٌر سنة  339333الرفع من الطاقة االستٌعابٌة لؤلحٌاء الجامعٌة التً انتقلت من  

. مما مكن من تحقٌق نسبة 5302-5303سرٌر سنة  339033إلى  5300-5303

 ؛5303-5300% سنة 22% بدل 23لطلبات الجدٌدة للسكن فً حدود ل اإلستجابة
 

 مطعما 02إلى  5303-5300سنة برسم مطعما  03الزٌادة فً عدد المطاعم الجامعٌة من  

لتمكٌن الطلبة من عدد أكبر من الوجبات ٌومٌا حٌث بلػ هذا  5302-5303سنة  برسم

-5300سنة برسم وجبة  349333بدل  5302-5303سنة برسم وجبة  229333العدد 

 ؛5303
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ٌات المشارٌع المهٌكلة الكبرى وسوق الشؽل من تنوٌع التكوٌنات ومبلءمتها مع حاج 
 الموارد البشرٌة المإهلة؛

 

تطوٌر التعاون والشراكة على الصعٌد الوطنً والدولً فً مجال التعلٌم العالً والبحث  
 ؛العلمً

 

 فرٌقٌة.جنوب عبر تكوٌن الموارد البشرٌة اإل-تعزٌز التعاون جنوب 
 

تطبٌق خبلصات الرإٌة االستراتٌجٌة للمجلس األعلى  5302، تروم سنة أخرىمن جهة 

تحسٌن جودة نظام بتعزٌز الطاقة االستٌعابٌة وٌتعلق بللتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً خاصة فٌما 
 عدادلطلبة وذلك بهدؾ مواجهة التزاٌد المرتقب إلا لفابدة الخدمات االجتماعٌة عزٌزالتكوٌن وت

طالب برسم سنة  2039422الطلبة فً التعلٌم العالً الجامعً. حٌث أنه ٌرتقب استقبال حوالً 

 %.3بارتفاع ٌقدر ب أي  5302-5303طالب سنة  2229045بدل  5302-5302

 
 أساساتتجلى  5302-5302برسم السنة الجامعٌة  جراءاتمن اإل مجموعة اتخاد تم هكذاو

 فٌما ٌلً:
 

ومواصلة أشؽال بناء وتجهٌز المإسسات  إطبلق: وذلك عبر عابٌةتعزٌز الطاقة االستٌ 

 03وطنجة وكذا برمجة بناء  ؤكادٌرالجامعٌة الجدٌدة خاصة كلٌات الطب والصٌدلة ب

 ؛ مدرج لكل امقعد 333مدرجات جدٌدة بطاقة استٌعابٌة تبلػ 
 

تهٌبة مدارس المهندسٌن  إعادة: خاصة عبر مواصلة برنامج تحسٌن جودة نظام التكوٌن 
 وكذا تفعٌل دور "الوكالة الوطنٌة لتقٌٌم وضمان جودة التعلٌم العالً والبحث العلمً"؛

 

الزٌادة فً عدد الممنوحٌن لٌصل إلى  خبلل: من لطلبةاتطوٌر الخدمات االجتماعٌة لفائدة  

 وكذا، 5302-5303ممنوح برسم سنة  5339405مقابل  5302-5302سنة  0039333

بناء  إلى ضافةباإل اسرٌر 39433 لتبلػالرفع من الطاقة االستٌعابٌة لؤلحٌاء الجامعٌة 

 علىمركزا صحٌا  02مطاعم جامعٌة جدٌدة بكل من الناظور وآسفً والجدٌدة وبناء 

 . الجامعات مستوى
 

 الحماٌة االجتماعٌة وتحسٌن الولوج إلى الخدمات الصحٌة روسَغ .3.1.3
 

 األساسٌةالتغطٌة الصحٌة  وسٌعت .1.3.1.3
 

 ٌشكل وضع نظام التؤمٌن اإلجباري األساسً عن المرض لفابدة الطلبة و المستقلٌن
 . األساسٌةلتؽطٌة الصحٌة التدرٌجً ل التعمٌم إطارمرحلة مهمة فً  الحرة المهن وأصحاب
 

لقٌادة  إصبلح التؽطٌة الصحٌة  أشؽال اللجان البٌن وزارٌة  إطارتم فً  وفً هذا الصدد،
 أهم وتتجلى الذكر السالفة الفبات لفابدة الصحٌة التؽطٌة ضمان جلأل آلٌات وضع،  األساسٌة
 فٌما ٌلً : اإلجراء  هذا خاصٌات
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 العمومً العالً التعلٌم طلبة  ٌفبئذح المرض عن األساسً اإلجباري التؤمٌن نظام 
 : والخاص

 

المتعلق بنظام التؤمٌن  002-05 على القانون رقم بالمصادقة 5302تمٌزت سنة  

طلبة  الصحٌة التؽطٌة ه منبموجبٌستفٌد اإلجباري األساسً عن المرض الخاص بالطلبة الذي 
 ىيٍانعً القطاعٌنفً  الباكالورٌا بعد التعلٌم العالً وطلبة ومتدربو أسبلك التعلٌم والتكوٌن ما 

 الطلبة أعمار تزٌد ال أن النظام ٌجب هذا من االستفادة أجل . ومنالطلبة األجانب وكذاوالخاص 
طلبة التعلٌم العالً العتٌق والطلبة الؽٌر متوفرٌن على تؽطٌة  عدا ما سنة 03 عن المستفٌدٌن

 .كذوي حقوق كمإمنٌن أو أخرىصحٌة 
 

 5302-5302لموسم الجامعً ا برسمٌقدر عدد الطلبة المستفٌدٌن من هذه التؽطٌة   وهكذا

 مساهمةملٌون درهم وذلك على أساس  033 تناهزكلفة مالٌة إجمالٌة بطالب  5239333ب 

طلبة التعلٌم العالً  بخصوصأما  السنة فً درهم 333 حدود فً العمومً بالقطاع للطلبة جزافٌة

 .الجزافٌة المساهمة مجموع الخاص فٌتحملون
 

هذه التؽطٌة من طرؾ الصندوق الوطنً لمنظمات االحتٌاط االجتماعً  عملٌة ٌتم تدبٌرو
 التؤمٌن نظام من المستفٌدٌن باقً لفابدة الممنوحةالعبلجات  سلة من نفسالشرٌحة  هذهستفٌد تو 

 .المرض عن اإلجباري
 

 :الحرة المهن وأصحاب بالمستقلٌن الخاص األساسً اإلجباري التؤمٌن 
 

ن، واألشخاص الذٌن ٌزاولون مهنة حرة وجمٌع ولعمال المستقلا النظام هذا من ٌستفٌد
 .حران الذٌن ٌزاولون نشاطا واألشخاص اآلخر

 

 مساهماتو العمال المستقلٌنمساهمات  بواسطة فسٌتم ٬النظام هذا بتموٌل ٌتعلق فٌما أما

  .ؼرامات وجزاءات التؤخٌر حصٌلةوحصٌلة التوظٌفات المالٌة وأصحاب المعاشات 
 

بمرسوم بناء على اقتراح الوكالة الوطنٌة  المذكورنظام التحدد نسب االشتراكات فً 
 .السوسٌو مهنٌةللشرٌحة للتؤمٌن الصحً، وذلك حسب الدخل الجزافً 

 

 الشرٌحةوتستفٌد هذه  .النظام إلى الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً هذاٌعهد تدبٌر 
 عن اإلجباري التؤمٌن نظام من المستفٌدٌن لفابدة الصندوق هذا ٌقدمهاالعبلجات التً  سلة من نفس
 نظام قواعد بموجبه تحدد الذي القانون مشروع أن إلى الصدد هذا فً. تجدر اإلشارة المرض
 .المصادقة طور فً حالٌا ٌوجد الفبة لهذه بالنسبة المرض عن اإلجباري التؤمٌن

 

لتشمل  األساسٌةتوسٌع نطاق التؽطٌة الصحٌة  إطاروفً  5302سنة  فاقأما بالنسبة آل

لفابدة الطلبة النظام متابعة تنزٌل وتطبٌق هذا  على الحكومة تسهرالمجتمع، شرابح  كافة
 أداء تحسٌن نجاعة إلى والمستقلٌن وأصحاب المهن الحرة كما ستواصل جهودها الرامٌة

وترة قصد التحكم فً الموارد المالٌة المستشفٌات من خبلل تطوٌر األنظمة المعلوماتٌة و نظام الف
 ."رامٌد"المرصدة لفابدة نظام المساعدة الطبٌة 
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 لولوج إلى الخدمات الصحٌةتحسٌن ا 3.1.3.1
 

، عرؾ قطاع 5302-5305مواصلة تفعٌل االستراتٌجٌة القطاعٌة للصحة  إطارفً 

المهمة التً شملت البرامج  جراءاتالعدٌد من اإل إنجاز 5302و 5303الصحة خبلل سنتً 

 :التالٌة
 

 األسبسَخرأھًَ اٌجَٕبد اٌزسزَخ اٌػسَخ  
 

تحسٌن جودة العرض الصحً وضمان الولوج المتكافا إلى الخدمات الصحٌة،  إطارفً 
انطبلقة  الجبللة صاحب إعطاء: األساسٌةبرنامج تؤهٌل البنٌات التحتٌة الصحٌة  إطارتم فً 
 أشؽال مواصلة، وكذا 5302 سبتمبر 55 بتارٌخ بطنجة الجامعً اإلستشفابً المركز بناء أشؽال

 ببناء المتعلقة تجهٌز المراكز االستشفابٌة الجامعٌة بكل من مراكش ووجدة وانطبلق الدراسات
 أعطٌت كما ،بالرباط سٌنا ابن والمستشفى الجدٌد أكادٌر من بكل الجامعٌة االستشفابٌة المراكز

بمستشفٌٌن محلٌٌن بكل من زاكورة والجدٌدة، وخمس مستشفٌات إقلٌمٌة  لعملاالنطبلقة ل
 االستشفابٌة المراكز تؤهٌل إعادة ومواصلة عة مكونة( ل، قاكارنزٌبو، مدٌونةالسعٌدٌة، ، )مرٌرت

 4مستشفى محلً وإقلٌمً و 03، وإنهاء اشؽال بناء  III"الصحة المؽرب" مشروع إطار فً
 مراكز لتصفٌة الدم.

 

 الصحٌة البرامج أهم دعم 
 

 والطفل االم صحة 
 

 المكتسبات تم الحرص على تعزٌز واألطفال األمهات وفٌات تقلٌص  تسرٌع إطار فً 
 القٌصرٌة والعملٌات بالوالدة المتعلقة مواصلة توسٌع المجانٌة المحققة، بحٌث تم التركٌز على

 وبعد الحمل أثناء تحدث أن ٌمكن التً بالمضاعفات الحمل والتكفل فترة خبلل الطبٌة التحلٌبلتو
تجهٌز إلى  إضافة بخدمات حدٌثً الوالدة المتعلقة وتجهٌز المصالح تؤهٌل إعادةوكذا  الوالدة

 للتلقٌح. الوطنً البرنامج إطار فً البلزمة اقتناء اللقاحاتوالوحدات ودور الوالدة بالعالم القروي، 
 

 العقلٌة و النفسٌة الصحة 
 

 للكبار بالنسبة العقلٌة االضطرابات لمحاربة الوطنً المخططمواصلة تنفٌذ  إطارفً 
 االشخاصعملٌة "كرامة" لفابدة  إطبلقعلى  الصحة ومكافحة اإلدمان، عملت وزارةواألطفال 

وتشؽٌل مستشفٌات جدٌدة لؤلمراض  نفسٌة وعقلٌة بضرٌح "بوٌا عمر" أمراضالذٌن ٌعانون من 
ن وجدة وتطوان، وبناء المستشفى الجهوي لؤلمراض العقلٌة والنفسٌة النفسٌة والعقلٌة بكل م

مراكز  2 إحداثبطنجة، وكذا تشؽٌل المصالح المندمجة للطب النفسً بالمستشفٌات العمومٌة و

 لمحاربة االدمان.
 

 :السرطان داء ِسبرثخو للوقاٌة الوطنً المخطط 
 

العدٌد من  إنجازالمخطط الوطنً للوقاٌة ومراقبة داء السرطان، تم  أجرأة إطارفً 
من أبرزها تشؽٌل مراكز أنكولوجٌا النساء بالرباط والدار البٌضاء وكذا مراكز  جراءاتاإل

األنكولوجٌا الموجودة بالمراكز االستشفابٌة الجامعٌة )فاس، مراكش و وجدة(، وانهاء االشؽال 
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مراكز مرجعٌة للصحة االنجابٌة والرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق  0المتعلقة ببناء وتجهٌز 

 الرحم بكل من فاس، خنٌفرة والخمٌسات، وكذا بناء مراكز القرب للعبلجات الكٌمٌابٌة.
 

  نقولةمال وغٌر نقولةمال اضاألمر ومحاربة الوقاٌة 
 

إلى تعزٌز  المنقولة وؼٌر المنقولةاض األمرتهدؾ التدابٌر الربٌسٌة لمنع ومكافحة 
منع انتشار داء السل وفٌروس نقص المناعة المكتسبة،  إطارالمكتسبات التً تم تحقٌقها فً 

السكري، الضؽط  )داء ٌةمعداض ؼٌر الاألمرومواصلة التكفل وتتبع المرضى الذٌن ٌعانون من 
 إجراءاتالكلوي...(، وكذا الرفع من  قصورمراض القلب واالوعٌة الدموٌة والأالدموي المرتفع، 

 الوقاٌة ومكافحة عوامل الخطر السلوكٌة والمهنٌة والبٌبٌة.
 

 القروٌة الصحة برنامج 
 

 ضمان دورٌات منبرنامج الصحة القروٌة  إطارالتً تم اتخاذها فً  جراءاتمكنت اإل
وتشؽٌل  إحداثكما تم  .تقرٌب الفحوصات الطبٌة المتخصصةمتنقلة ل طبٌة فرق بها تقوم منتظمة

مسكنا وظٌفٌا لفابدة االطباء والممرضٌن،  000مإسسة صحٌة للعبلجات االولٌة وكذا بناء  32

عملٌة "رعاٌة"  إطبلقواقتناء سٌارات االسعاؾ لتٌسٌر نقل الحاالت المستعجلة بالعالم القروي و
 لة الصحٌة بالعالم القروي.لتقوٌة التؽطٌة الصحٌة بالمناطق المنكوبة جراء الفٌضانات وفك العز

 

 للمواطنٌن القرب خدمات  رسسَٓ 
 

      :الطبٌة بالمستعجالت للتكفل الوطنً المخطط 
 

التكفل بالمستعجبلت الطبٌة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنٌن، تم  رسسَٓ بهدؾ 
وحدة للمستعجبلت الطبٌة للقرب عبر التراب الوطنً، كما تم اقتناء سٌارات االسعاؾ  32تشؽٌل 

 0( وSAMU) وحدة لئلسعاؾ الطبً االستعجالً 00والوحدات الصحٌة المتنقلة، وتشؽٌل 
مراكش، وجدة و العٌون، وكذا  من بكل لً بواسطة المروحٌةوحدات للنقل الصحً االستعجا

 قطبٌن( بالعالم القروي وتشؽٌل SAMU) وحدة لئلسعاؾ الطبً االستعجالً 53 إحداث

 للمستعجبلت الطبٌة للقرب)وجدة وسٌدي بنور(.
 

     :اٌطجَخ ثبٌوزذاد البشرٌة الموارد تعزٌز 
  

 لفابدةمناصب مالٌة  إحداثبتعزٌز الموارد البشرٌة لوزارة الصحة  إطار فًتم الحرص  
 الرفع من المناصب المالٌة المخصصة للمراكز االستشفابٌة الجامعٌة وتقوٌة وكذا الوزارة هذه

الدخول من  ابتداء التمرٌض وتقنٌات الصحة، كما تم اعتماد لمهن العلٌا المعاهد فً التكوٌن قدرات
)االجازة، الماستر والدكتوراه( ، وكذا وضع برنامج وطنً  LMDنظام  5303 -5300الجامعً 

 المستمر لفابدة مهنًٌ قطاع الصحة. للتكوٌن
 

 والمستلزمات الطبٌة األدوٌة إلى الولوج تحسٌن 
 

تعمٌم نظام المساعدة الطبٌة وتوفٌر األدوٌة والمستلزمات الطبٌة بكل المإسسات  إطارفً 
رفع من مٌزانٌة االدوٌة الموجهة للمراكز االستشفابٌة الجامعٌة لتؽطٌة االحتٌاجات الالصحٌة، تم 

مشترٌات  كمٌة  فًزٌادة الالمتعلقة بتحسٌن التكفل بالمستفٌدٌن من نظام المساعدة الطبٌة وكذا 



 2016ِــطـزوع لــبٔــوْ اٌّــبٌـَــخ ٌســٕـخ 

 101   مذكرة تقدٌم
  

 

دعم الحساب الخاص للصٌدلٌة بر ع األساسٌةالدوٌة الموجهة للمستشفٌات ومإسسات الصحة ا
 المركزٌة.
 

 اض المزمنةاألمرلعبلج  أساسا دواء موجها 5.333تم تخفٌض سعر ، أخرى جهة من

دواء جدٌدا لبلبحة االدوٌة المعوض  05 إضافة( مع الدموٌة واألوعٌة القلب وأمراض السرطان)

 المتعلق قانونال نشروكذا  بٌع األدوٌة مراجعة المرسوم المتعلق بتحدٌد تسعٌرة وكذا عنها
 المستلزمات الطبٌة.ب

 

 ، على النحو التالً:ة، بمواصلة تنفٌذ البرامج الربٌسٌة لقطاع الصح5302وستتمٌز سنة 
 

 :اإلستشفائٌة المإسسات لدعم االسزؼدبٌٌ اٌجزٔبِح 
 

 االصبلحات االساسٌة، عرؾ قطاع الصحة العدٌد منمنذ انطبلق ورش التؽطٌة الصحٌة 
بالرؼم  توسٌع العرض الصحً و اعادة تؤهٌل المستشفٌات العمومٌة. ؼٌر انه بالخصوص همت
التحدٌات من بٌنها الطاقة االٌوابٌة الستقبال بعض  الزالت هناك  ،المجهودات المبذولةمن 

تواجد عماالت بدون    كذا و سمة(ن 0333سرٌر لكل  3,4ؼٌر كافٌة )تً تبقى المرضى ال

لبعض المستشفٌات و  تقادم األجهزة إلى باإلضافة طرفاٌة وموالي ٌعقوب(الدرٌوش ومستشفى )
 انخفاض مواردها الذاتٌة.

 

تحت رباسة السٌد ربٌس  5302مارس  02المنعقد ٌوم االثنٌن  وتبعا لبلجتماعهكذا و 

لدعم المإسسات االستشفابٌة بؽٌة ضمان حسن استعجالً  برنامجعطاء انطبلقة إ تقرالحكومة، 
التجهٌزات   ؤهٌلإعادة تهٌبة المستشفٌات و ت عبر الطبٌة المساعدة نظام منالتكفل بالمستفٌدٌن 

 .وتحسٌن التكفل بالمرضى الذٌن ٌعانون من أمراض مزمنة مثل القصور الكلوي الطبٌة
 

قدره ملٌار درهم  إضافً ؼبلؾ مالًتخصٌص  5302سنة  برسم تمسٌو فً هذا اإلطار 

 :فً المتمثلة ولهذا البرنامج   تموٌل مختلؾ المحاورل ٌخصصلفابدة وزارة الصحة 
 

بؤجهزة السكانٌر و  انًغرشفُاخ تزوٌد بللخ من: إعادة تؤهٌل التجهٌزات البٌوطبٌة 
 التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً وتؤهٌل ؼرؾ العملٌات و المختبرات؛

 

: من خبلل إعادة تؤهٌل المصالح االستشفابٌة االستقبال و ظروف االستشفاءتحسٌن  
 خصوصا مصالح استقبال مختلؾ المستشفٌات المعنٌة؛

 

 ؛تطوٌر  البنٌات المعلوماتٌة و نظام الفوترة 
 

، األدوٌة من المستهدفةالمستشفٌات حصة رفع  خالل يٍ :االجراء ات المواكبة رفؼًَ 
 .ضمان التوزٌع المتكافا للموارد البشرٌة وكذا وتصفٌة المتؤخرات

 
 األساسٌةالبنٌات التحتٌة الصحٌة  تؤهٌل 

 

 اتفاقٌات الشراكة الموقعة أمام جبللة الملك إطارعملٌات االستثمار فً  إنجازمن خبلل 
سٌنا  البنوطنجة والمستشفى الجدٌد  كادٌرال بناء المستشفٌات الجامعٌة ألشؽأ إنجازنصره هللا، و



 2016ِــطـزوع لــبٔــوْ اٌّــبٌـَــخ ٌســٕـخ 

 102   مذكرة تقدٌم
  

 

 تشؽٌل البنٌات الصحٌة التً أعمالمضاعفة المجهودات الستكمال  بالرباط كما سٌتم الحرص على
درٌوش، وزان، خمٌسات، سٌدي البما فٌها المستشفٌات اإلقلٌمٌة لتنؽٌر،  نجازفً طور اإل توجد

إلى تحدٌث  ضافةرفود،...باإلأ، تالسٌنت، كٌكار، فٌضالمستشفٌات المحلٌة زاٌو، مٌ اٌفنً... وكذا
 .وصٌانة التجهٌزات التقنٌة

 

 للصحة األساسٌةدعم البرامج  
 

خطة تسرٌع تقلٌص الوفٌات بالنسبة لؤلمهات  مواصلة: من خبلل م والطفلصحة األ 
واالطفال، وتعزٌز التشخٌص المبكر لمرض سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، 

لحماٌة صحة  األساسٌة العواملواستكمال تنفٌذ برامج التلقٌح والتؽذٌة التً تعتبر من 
 األم والطفل؛

 

 أجلبناء وتجهٌز المستشفٌات من  أعمالمواصلة  تمت: ساضاألمر الوقاٌة و مراقبة 
قنٌطرة، قلعة السراؼنة ال، أكادٌربرشٌد،  منتعزٌز برنامج الصحة العقلٌة بكل 

 طبً لبوٌا عمر، ومصالح مندمجة فً المستشفٌات اإلقلٌمٌة-السوسٌو والمركز
ة على نقولموؼٌر ال نقولةماض الاألمرالمرضى الذٌن ٌعانون من  مواكبةوالتكفل و

 مستوٌات العبلج؛جمٌع 
 

تطبٌق مخطط التنمٌة المجالٌة وتقلٌص الفوارق  عبر: دعم مخطط الصحة القروٌة 
مراكز صحٌة  إحداث هم برامج هذا المخطط فًأاالجتماعٌة  بالعالم القروي. وتتمثل 

واقتناء سٌارات إسعاؾ  وظٌفٌة للوالدة وكذا مساكن ودور ومستوصفات قروٌة
 ووحدات طبٌة متنقلة.

 

 تطوٌر خدمات القرب للمواطنٌن 
 

 التكفل بتحسٌن األمر ٌتعلق :المخطط الوطنً للتكفل بالمستعجالت الطبٌة 
 متنقل مستشفى ثانً اقتناء عبر واالستشفابٌة، االستشفابٌة قبل ما بالمستعجبلت

 للمستعجبلت متنقلة مصالح 6 وتشؽٌل للقرب، الطبٌة للمستعجبلت وحدة 01 إحداثو
 ؛SAMU االستعجالً الطبً للنقل وحدات 3 تؤهٌل إعادة وكذ الطبً نعاشولئل

 

 قدراتها، وتقوٌة البشرٌة الموارد تدبٌر تحسٌن أجل من وذلك :تعزٌز الموارد البشرٌة 
 وإرساء االستشفابٌة المإسسات لمختلؾ البشرٌة الموارد تعزٌز على الحرص سٌتم

 ضافةباإل النجاعة وقٌاس الفعالٌة على ترتكز البشرٌة الموارد إلدارة جدٌدة دٌنامٌكٌة
 المستمر التكوٌن برنامج تنفٌذ ومواصلة الموارد هذه تدبٌر فً البلتركٌز تعزٌز إلى

 .الصحة قطاع مهنًٌ لفابدة
 

مواكبة عملٌة تعمٌم نظام المساعدة  إطارفً  : اٌػَذالَٔخ اٌّوادو األدوٍخ ئٌي اٌوٌوج رسسَٓ 

ألدوٌة والمستلزمات الطبٌة ا لشراءالطبٌة، سٌتم تعزٌز الموارد المالٌة المخصصة 
وكذا توسٌع البحة األدوٌة المقبول إرجاع  أخرىأدوٌة  أثمنةلتخفٌض  ومواصلة الجهود

 لصٌدالنٌة.مصارٌفها مع السهر على وضع نظام فعال لتدبٌر مخزونات األدوٌة والمواد ا
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 عٌش المواطنٌن ظروفو اٌالئك السكنً تحسٌن العرض .2.1.3 
 

 السكنً العرض وتنوٌع السكن ظروف تحسٌن .1.2.1.3
 

 إلحصاءاة نسبة تمدن متسارعة، حٌث أبانت نتابج األخٌرخبلل السنوات  شهد المؽرب
. وقد ترتب عن ذلك، نمو سرٌع للمدن أدى إلى توسع % 23,0 أن هذه النسبة بلؽت األخٌر

ارتفاع  وكذا هشة عٌش وظروؾالبلبق  مما نتج عنه ظهور أحٌاء للسكن ؼٌر لمحٌطهاعشوابً 
 كبٌر فً الطلب على السكن.

 
معٌشً البق للمواطنٌن وتدارك العجز فً الوحدات  إطاروإدراكا منها لضرورة توفٌر 

 مكنت سٌاسة بنهج 5335السكنٌة لتحقٌق التوازن بٌن العرض والطلب، قامت الحكومة منذ سنة 

السكن االجتماعً  نعاشإلإٌجاد حلول مبلبمة  تم وهكذافً مجال السكنى  معمقة مراجعة من
الحضري.  المجال لتنمٌةخطط استباقٌة نهج  ةصاخوالوقاٌة من انتشار السكن ؼٌر البلبق و

وحدة متم سنة  2339333إلى  5300وحدة سنة  3339333تخفٌض العجز السكنً من  تم هكذاو

5303. 
 
إلى  ٌرمً هدفا الحكومة حددتمواصلة هذه المجهودات،  إطار وفً أخرى جهة من

وحدة  0239333 إنتاجمن خبلل  5302وحدة سنة  3339333 إلى تخفٌض هذا العجز لٌصل

 سنوٌا، مع توفٌر الظروؾ المواتٌة لبلندماج االجتماعً لؤلسر المعوزة.
 

لقضاء على السكن ؼٌر : هما على محورٌن اثنٌن العملهذا الهدؾ، ٌرتكز  بلوغ أجلومن 
تنوٌع العرض السكنً لتلبٌة و عٌش األسر ذات البنٌة االجتماعٌة الهشة، إطارالبلبق وتحسٌن 

 مختلؾ الفبات االجتماعٌة.حاجٌات 
 

 القضاء على السكن غٌر الالئق .1.1.2.1.3
 

تلتزم السلطات العمومٌة بمتابعة مجهوداتها فً القضاء على السكن ؼٌر البلبق من خبلل 
 : البرامج التالٌة إنجاز

 

 "صفٌح بدون مدن" برنامج 
  

 على القضاء إلى 2004صفٌح" الذي أعطٌت انطبلقته سنة  بدون مدن "برنامج ٌهدؾ
أسرة. وٌتمٌز 380.000 حضرٌة لفابدة  وجماعة مدٌنة 85 ب المتواجدة الصفٌح دور مجموع

 .مشتركة منهجٌة إطاربالتعاون المشترك بٌن الفاعلٌن المحلٌٌن والساكنة المعنٌة كما ٌتم تنفٌذه فً 
 

وٌعتبر هذا البرنامج من المشارٌع التً تولٌها الدولة أهمٌة قصوى، وذلك رؼبة منها فً 
 أكثر ٌتعلق ب " تحسٌن ظروؾ عٌش فٌماالتنمٌة خصوصا  أجلتفعٌل أهداؾ األلفٌة من 

وتقدر الكلفة اإلجمالٌة لهذا  ".5353الهشة، وذلك فً أفق  تقطن المساكن ملٌون نسمة 100 من

 مبلٌٌر درهم.  03 حدود فًملٌار درهم تساهم الدولة فً تموٌله  05البرنامج ب 
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، من تحسٌن 5302ماي شهر وقد مكن هذا البرنامج منذ انطبلقه وإلى حدود نهاٌة 

ومن المرتقب أن  مدٌنة بدون صفٌح. 23أسرة وإعبلن  5239333ما ٌقارب ل السكنظروؾ 

 صفٌح.اإلعبلن عن سبع مدن جدٌدة بدون  5302تعرؾ سنة 
 

 للسقوط اآلٌلة المبانً تؤهٌل إعادة برنامج 
  

ٌشكل احتمال انهٌار المبانً اآلٌلة للسقوط خطرا محدقا ٌهدد حٌاة العدٌد من االسر. مما  
وضمان  المبانًتؤهٌل هذه  إعادةتدعٌم و أجلٌدفع السلطات العمومٌة إلى بذل جهود مستمرة من 

 . للسكن بدٌل عرض
  

 منذأسرة  429333هذا البرنامج لفابدة  إطارمشروعا فً  40انطبلق  إعطاءوقد تم 

ملٌون درهم  29333، بتكلفة قدرها 5302شهر شتنبر من سنة  متم حتى 0444 سنة إنطبلقته

  ملٌون درهم. 59033بلؽت مساهمة الدولة فٌها 
  

مشروع  إعدادسد الفراغ القانونً الذي ٌشهده هذا المجال، تم  أجل، و من أخرىمن جهة 
متعلق بالمبانً اآلٌلة للسقوط وتنظٌم عملٌات التجدٌد الحضري الذي صادق ال 43-05قانون رقم 

 .5302 ٌونٌو 03 بتارٌخ المنعقد الحكومة مجلسعلٌه 
 

 الحضري التؤهٌل و التجهٌز ناقصة األحٌاء هٌكلة برنامج 
 

 إعادة من خبلل ٌهدؾ هذا البرنامج إلى تحسٌن ظروؾ سكن األسر المعوزة، وذلك
وتؤهٌل البنٌات التحتٌة  إنجاز عبرالهٌكلة و التؤهٌل الحضري لؤلحٌاء الناقصة التجهٌز 

 المبنً و المجاالت الحضرٌة. طاروالتجهٌزات السوسٌواقتصادٌة وتحسٌن اإل
 

من تحسٌن  5302و شتنبر  5335و قد مكن هذا البرنامج خبلل الفترة الممتدة بٌن 

عملٌة بلؽت مساهمة الدولة  233 إنجازظروؾ عٌش ما ٌقرب من ملٌون أسرة و التعاقد على 

 إطبلقمتابعة البرامج التً تم االلتزام بها و ،5302ملٌار درهم. ومن المزمع ،خبلل سنة  05فٌها 

تافٌبللت بمساهمة من الدولة -خنٌفرة، ودرعة-مكناس، بنً مبلل-ة تهم جهة فاسبرامج جدٌد 03

 ملٌون درهم. 503تبلػ 
 

  ٌٍٍّّىخ الجنوبٌة باألقالٌم االجتماعً السكن برنامج 
 

رؼبة منها فً القضاء على جمٌع أشكال السكن ؼٌر البلبق باألقالٌم الجنوبٌة وتوفٌر 
لسد  مهماعرض بدٌل لؤلسر المعوزة أو ذات الدخل الضعٌؾ، وضعت الحكومة برنامجا 

 وحدة. 329232الخصاص المسجل فً العرض السكنً و الذي ٌقدر ب 
 

 من خبلللٌون درهم وٌتم تموٌله م 39342برنامج ب ال لهذاتقدر التكلفة اإلجمالٌة 

ملٌون درهم ومساهمة صندوق التضامن للسكنى  09203المٌزانٌة العامة للدولة بما ٌناهز 

 درهم.ملٌون  59032 بمبلػواالندماج الحضري 
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  تنوٌع العرض السكنً .1.1.2.1.3
 

 القطاع لتنمٌة مجهودات بعدة السكنً العرض لتوسٌع منهجٌتها ٌخص فٌما الحكومة قامت
 .تعاقدٌة مقاربة ضمن الخاص القطاع بإشراك العقاري
 

 الجدٌدة المدن برنامج 
 

تخفٌؾ الضؽط  أجل من الجدٌدة المدن إنشاء سٌاسة إطبلقبإشراؾ من جبللة الملك، تم 
 الذي ٌعرفه الطلب على السكن فً المدن الكبرى كخطوة استباقٌة لتداعٌات النمو الحضري.

 

أربع مدن جدٌدة وهً  إطبلقهكتار تم  29523مساحة إجمالٌة قدرها  وعلى وهكذا

توفٌر عرض سكنً متنوع و مبلبم لمختلؾ  أجلتامنصورت وتامسنا والخٌاٌطة والشرافات من 
 الطبقات االجتماعٌة.

 

الرفع من  أجلهذا، و قد تم مإخرا اعتماد مخططات تعطً انطبلقة جدٌدة لهذه المدن من 
 مختلؾ مع تام تناسقالبنٌات التحتٌة والمرافق العمومٌة فً  إنجازن خبلل جاذبٌتها وذلك م

تؤهٌل  أجلمن الشركاء من  العدٌد. وفً هذا الصدد، تم التوقٌع على اتفاقٌتً شراكة بٌن المتدخلٌن
 ملٌون درهم. 09433مدٌنتً تامسنا وتامنصورت بكلفة إجمالٌة تقدر بحوالً 

 

 درهم 8.888=: كلفةت ذو  االجتماعً السكن برنامج 
 

 090229003 إنجازمشروعا، سٌمكن من  334هذا البرنامج تم الترخٌص ل إطارفً 

 220االشؽال على مستوى  إنجاز. وقد تم الشروع فً 5302نهاٌة سنة  عندوحدة سكنٌة 

وحدة سكنٌة على  0309332إلى ذلك، حصلت  ضافةوحدة سكنٌة. باإل 3039300مشروعا ٌضم 

 .التارٌخ نفس فً شهادة المطابقة
 

 خزىٍفاٌ ّٕخفؽاٌ االجتماعً السكن برنامج 
 

 ٌنافس نأ ٌمكنكبدٌل  5333سنة  التكلفةاالنطبلقة للمنتوج السكنً المنخفض  إعطاءتم 

هذا النوع من السكن،  إنجازالسكن ؼٌر البلبق. ولتشجٌع المنعشٌن العقارٌٌن على االنخراط فً 
 قدمت لهم مجموعة من الحوافز من طرؾ الدولة.

 

وحدة  229325 إنجاز، تم الشروع فً 5302وحتى نهاٌة شهر شتنبر  5333منذ سنة 

 وحدة منها. 549232 ب االشؽالوإنهاء  النوع هذا منسكنٌة 
 

 المتوسطة للطبقة الموجه السكن برنامج 
 

وحدة  29220 بناء أجل من اتفاقٌة 02 على المصادقة تمت البرنامج، هذا انطبلقة إعطاء منذ

 أجلالفدرالٌة الوطنٌة للمنعشٌن العقارٌٌن من  الدولة بٌن إطارسكنٌة. كما تم التوقٌع على اتفاقٌتً 
 وحدة سكنٌة. 09233 إنجاز أجلوحدة سكنٌة و مع مجموعة التهٌبة العمران من  539333 بناء
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ستمكن من استٌعاب أفضل لنوعٌة طلب  نجازدراسة مهمة توجد قٌد اإلوتجدر اإلشارة أن 
الوطنً حول الطلب الخاص بالسكن  بالبحث األمرٌخص السكن. وٌتعلق  فٌماوتطلعات المواطنٌن 

 والذي ٌرمً إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة:
 

تحدٌد طلب األسر المتعلق بالسكن فً المجالٌن الحضري والقروي ومدى مبلءمته  
 لقدرتها على االستثمار واالدخار؛

 

 ؛ السكن مجال فً والتطلعات الطلب مع بعبلقةالتعرؾ على ظروؾ سكن األسر  
 

مبلءمة العرض مع الطلب حسب  أجلالتوزٌع الترابً لهذا الطلب وتحدٌد نوعٌته من  
 التنوع والخصوصٌات الجهوٌة؛

 

 قطاع فً وكٌفا كما السكن على للطلب جهوٌة خرٌطة المستثمرٌن إشارة رهن وضع 
 .العقار

 

 تنمٌة مندمجة للمدن  .1.2.1.3
 

أؼلبٌة سكان المؽرب ومجاال الستقبال جل األنشطة  تشكل المدن الٌوم فضاء عٌش
 حٌث المجتمع تناقضات خبللها من تبرز ترابٌة الوطنً. ولكنها أٌضا مجاالت نتاجوالثروات واإل

 جوار والتهمٌش االجتماعً إلى الفقر فٌها ٌتمركزالبلبق التً  ؼٌر تجمعات السكن تتواجد
 .منقسما مجاال الحضري المجال من تعجلالفاخرة  السكنٌة التجمعات
 

 حضرٌة عمومٌة سٌاسات إعدادٌكتسٌه  الذي االستعجالً الطابع تإكد المعاٌنات هذه إن
 ٌة معنتاجاإل قدراتها ها تقوٌةشؤنمتوازنة للمدن من  تنمٌة توطٌدلتحقٌق قفزة نوعٌة و مندمجة

 ومستدام. كرٌم عٌش إطاراالجتماعً وضمان  التماسك الحفاظ على
 

سٌاسة المدٌنة التً تعتبر سٌاسة عمومٌة مندمجة  5305وهكذا أطلقت الحكومة منذ سنة 

من خبلل تقوٌة دورها كقطب للتنمٌة قادر على  متضامنة و مدن منتجة تنمٌةوتشاركٌة تهدؾ إلى 
 خلق الثروات وفرص الشؽل.

 
جبللة الملك  إعطاء، من خبلل 5300ولقد تعززت هذه المنهجٌة الجدٌدة للتدخل منذ سنة 

التً تهدؾ إلى التنمٌة الحضرٌة والمندمجة لمدن  االنطبلقة لجٌل جدٌد من المشارٌع المهٌكلة
ملٌار  23طنجة والرباط ومراكش وسبل وتطوان والدار البٌضاء بقٌمة استثمارٌة اجمالٌة تبلػ 

درهم. وتهدؾ هذه البرامج الكبرى الحفاظ على بٌبة وهوٌة هذه المدن وتعزٌز وضعها 
 رى.االقتصادي  للرقً بها إلى مصاؾ المدن العالمٌة الكب

 

 5302 أكتوبر 02 بتارٌخ الجبللة صاحب بإشراؾ 5302 سنة تمٌزت اإلطار، هذا وفً

 اسم علٌه أطلق والذي ،5304 -5302 الحسٌمة إلقلٌم المجالٌة التنمٌة برنامج ةطبلقعطاء انإ على

 2,202 بقٌمة استثمارات له رصدت الذي الهام، البرنامج هذا وٌروم ".المتوسط منارة الحسٌمة،"

 واإلنجازات المكتسبات تعزٌز وكذا لئلقلٌم، والقروي الحضري الوسطٌن تنمٌة درهم، ملٌار
 .بالحسٌمة 5333 مارس 52 ل التارٌخً الملكً الخطاب منذ المحققة
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 اٌززاثٌ ٌٍّدبيومتجانسة  ِٕسدّختنمٌة  .3.3.2.1
 

مع بداٌة التنفٌذ الفعلً للجهوٌة المتقدمة، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابٌر 
االستراتٌجٌة لدعم المجاالت الترابٌة سعٌا منها إلى ارساء دعابم تنمٌة مستدامة من خبلل منهجٌة 

تحقٌق تنمٌة  أجل، ومن أخرىتضمن التناسق المجالً بٌن مختلؾ التدخبلت العمومٌة. ومن جهة 
ضمان تعمٌر استباقً  أجلمتجانسة لهذه المجاالت الترابٌة، تواصل الحكومة جهودها من 

 ومستدام وتحفٌزي لمواكبة تنمٌة الجماعات الترابٌة. 
 

 التراب الوطنً  إعداد 1.3.4.2..3
 

أهداؾ  أربعةالتراب حول  إعدادالتً اتخذتها الحكومة فً مجال  جراءاتتتمحور اإل
 استراتٌجٌة:

 

 المساهمة فً ضمان انسجام السٌاسات العمومٌة على المستوى الوطنً والترابً؛ 
 

الخبرات االستشرافٌة كالمخطط الوطنً للهٌكلة الحضرٌة  إنجاز عبرتنوٌر صناع القرار  
(SNAUواالستراتٌجٌة الوطنٌة للتدبٌر المندمج للساحل )(SNGI) ؛ 
 

 المجالٌة من خبلل وثابق التخطٌط المبلبمة؛المساهمة فً تقلٌص التفاوتات  
 

مواكبة  أجلمن  الترابٌة المعلومة ونشرتحلٌل وتثمٌن و جمع رصد الدٌنامٌات المجالٌة مع 
 دٌنامٌة المجاالت الترابٌة واستباق الرهانات والتطورات المستقبلٌة لهذه المجاالت؛

 

 :التالٌة وٌاتاألول إنجاز على 5302  سنة عمل برنامج ٌرتكز وهكذا
 

الدراسات اإلستشرافٌة واالستراتٌجٌة الهادفة إلى معالجة مختلؾ  إنجازمواصلة  
-5302التراب الوطنً  إعدادتقرٌر حول "واقع حال  إنجاز عبرالترابٌة،  الٌاتاإلشك

 "؛5302
 

خبرات حول "التنمٌة الترابٌة  إنجازاالستثمار الخاص عن طرٌق  إنعاشتوجٌه و 
وضرورة انسجام التدخبلت العمومٌة" و"هشاشة المجاالت أمام التؽٌرات المناخٌة" 

 ؛اقتصادٌة"-السوسٌو التحوالتو"البرامج المهٌكلة و
 

  المبلبمةابق ووسابل التخطٌط ثو إعدادالمساهمة فً تقلٌص التفاوتات الترابٌة من خبلل  
 الترابٌة المستدامة المقاومة للتؽٌرات المناخٌة بجهة درعة تافٌبللت؛كبرنامج التنمٌة 

 
خارطة  إطارالمتضمنة فً  جراءاتوتفعٌل اإل نجازالمشارٌع الموجودة قٌد اإل توطٌد 

 واألدوات المعاٌٌر من التمكنتقوٌة  وهًالطرٌق التً أصدرها مرصد الدٌنامٌات الترابٌة 
الخرابطٌة الرقمٌة، تجوٌد طرق تحلٌل المعطٌات اإلحصابٌة، وتفعٌل االستراتٌجة المتعلقة 
بتعمٌم نظم رصد وجمع المعلومات حول الهجرة الداخلٌة وكذا تثمٌن المعلومة المجالٌة 

 .المرصد واشؽال
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 دعم التنمٌة المجالٌة  .1.3.2.1.3
 

، ٌرتكز التدخل الحكومً 5302و 5305البرنامج الحكومً للفترة الممتدة بٌن  إطارفً 

 إعدادالعماالت والجماعات سواء خبلل مرحلة  فً مجال التنمٌة المجالٌة على مواكبة الجهات ،
 أو خبلل مرحلة التفعٌل. للبرمجة االستراتٌجً طارالتصور ووضع اإل

 

 األهداؾ االستراتٌجٌة التالٌة : بلوغهكذا، تعمل الحكومة و
 

برنامج التنمٌة  إعدادتصورها للتنمٌة الترابٌة المندمجة و إعدادمواكبة الجهات فً  
تكٌٌؾ المخططات  إعادةالدراسات المتعلقة ب إنجازالجهوٌة وتفعٌله. وذلك من خبلل 

 التراب الوطنً الحالٌة مع التقطٌع الجهوي الجدٌد؛  عدادالجهوٌة إل
 

 اإلستراتٌجً التخطٌط حول دراسة إنجاز خبلل من االقلٌمًز التخطٌط االستراتٌجً تعزٌ 
  تنؽٌر؛ إقلٌم لتنمٌة المندمج ببرنامج المتعلقة دراسةالو اإلقلٌمً

 

تعزٌز مشارٌع مندمجة للتنمٌة القروٌة من خبلل مواصلة تفعٌل االستراتٌجٌة الوطنٌة  
وفق مقاربة جدٌدة تثمن التجارب السابقة فً  جدٌدبرنامج استثمار  إعدادللتنمٌة القروٌة و

 ؛ببرنامج التنمٌة المندمجة للمراكز القروٌة الصاعدة األمرهذا المجال وٌتعلق 
 

تؤهٌل كفاءات التدبٌر والتتبع  أجلدعم الفاعلٌن المحلٌٌن فً الهندسة والتنمٌة المجالٌة من  
  ؛ى الفاعلٌن المحلٌٌندل

 

 :التالٌة األساسٌة العملٌات إنجاز 5302ستشهد سنة 
 

 ؛االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة القروٌة إنجازمتابعة  
 

التً ال تتوفر  الجدٌدةالتراب بالنسبة للجهات  عدادتصامٌم جهوٌة إل أربعة إنجاز إطبلق 
بجهة سوس ماسة ودرعة تافٌبللت والشرق  مرألعلى وثابق التخطٌط الترابً. وٌتعلق ا

 ؛سطات –والدار البٌضاء 
 

التراب  عدادبالنسبة لبرامج العمل المتعلقة بالمخططات الجهوٌة إل  عملٌة التعاقد إنطبلق 
-مكناس ومراكش -التً تمت مبلءمتها مع التقسٌم الجهوي الجدٌد على مستوى جهة فاس

واد -القنٌطرة وكلمٌم-سبل-والرباط الساقٌة الحمراء–خرٌبكة والعٌون-أسفً وبنً مبلل
 ؛نون

 

البرامج المندمجة لتنمٌة أقالٌم  إنجازاالرتقاء بالتخطٌط االستراتٌجً اإلقلٌمً من خبلل  
    .تزنٌت وتاونات والفقٌه بن صالح وفكٌك وسٌدي إفنً

 

 التعمٌر  .3.3.2.1.3
 

  التالٌة : هداؾألا إنجازفً مجال التعمٌر حول   ٌتمحور تدخل الحكومة
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التخطٌط العمرانً  إجراءاتتعمٌم تؽطٌة التراب الوطنً بوثابق التعمٌر ومراجعة  
 ؛وإرساء أسس التعمٌر والتنمٌة المستدامة

 

 ؛ضمان تؤطٌر قانونً ومواكبة االستراتٌجٌات والبرامج القطاعٌة 
 

إنشاء شبابٌك موحدة  عبر عمالألوتحسٌن مناخ ا تشجٌع االستثمار وتبسٌط المساطر 
 .ضابط البناء العام مقتضٌاتومواكبة تنفٌذ 

 

وثابق التعمٌر بؽٌة توجٌه التهٌبة الحضرٌة مع  إنجازٌرة تتسرٌع و 5302ستعرؾ سنة و

 :ب األمروٌة للمناطق التً تعرؾ ضؽطا عمرانٌا كبٌرا. وٌتعلق األول إعطاء
 

الكبٌر ومكناس  أكادٌرالعمرانٌة ) نشر المراسٌم الخاصة بؤربعة مخططات توجٌه التهٌبة 
لبركان الكبٌر  أخرىسبعة  إنجاز إطبلقالكبرى والقنٌطرة الكبرى وبنً مبلل الكبٌر( و

وتاورٌرت الكبٌر وساحل إقلٌم درٌوش وسٌدي سلٌمان وسٌدي قاسم وخنٌفرة الكبرى 
 ؛وورزازات الكبرى

 

مخطط  03تصمٌم تهٌبة جدٌد و 23 إطبلقتصامٌم التهٌبة من خبلل  إنجازٌرة تتسرٌع و 

تنمٌة للتكتبلت العمرانٌة القروٌة فً مختلؾ أنحاء التراب الوطنً بتنسٌق مع الوكاالت 
 ؛الحضرٌة

 

استعمال قاعدة معطٌات تفاعلٌة تمكن من معرفة وضع التؽطٌة بوثابق التعمٌر على  
قصد التحكم فً مدة  نجازإلى تتبع الوثابق الموجودة طور اإل ضافةالصعٌد الوطنً، باإل

 ؛ها والتصدي للمعٌقات التً تحول دون ذلكإنجاز
 

ترسٌخ تنمٌة  إلىها والتً تهدؾ إطبلقتتبع البرامج والدراسات التً تم  إطارفً هكذا وو
دلٌل الممارسات الجٌدة فً مجال  إحداثحضرٌة مستدامة، ٌرتقب استكمال الدراسة المتعلقة ب

 قطاع فً المتدخلٌن جمٌع إشارة رهن وضعهاالتً من المتوقع أن ٌتم  التنمٌة الحضرٌة المستدامة
 .التعمٌر

  

  التشغٌل إنعاش. 1.3. 
 

التشؽٌل من أهم أولوٌات الحكومة، وقد تركزت الجهود المبذولة فً السنوات  إنعاشٌعتبر 
 التكوٌن التشؽٌل، وتعزٌز ومبلءمة إنعاشة بشكل خاص على تحسٌن وتعزٌز برامج األخٌر

 عملها الحكومة تواصل ود،هالج هذه مع المقاوالت. وموازاة إنشاء الشؽل ودعم سوق لمتطلبات
 الحماٌة تحسٌن عن فضبل االجتماعً، بالحوار والنهوض القانونً للتشؽٌل طاراإل لدعم

  .االجتماعٌة
 

استراتٌجٌة  إعدادب 5302التشؽٌل، تمٌزت سنة  إنعاشدفعة جدٌدة لسٌاسة  إعطاءبؽٌة و

باستراتٌجٌة أعدت وفق مقاربة تشاركٌة  األمر. وٌتعلق 5352وطنٌة جدٌدة للتشؽٌل فً أفق سنة 

والشركاء االجتماعٌٌن وكذا فاعلً القطاع الخاص.  ٌنالعمومٌ اتٌٌنتشمل جمٌع الفاعلٌن المإسس
نتابج التشخٌص الذي سلط الضوء على التحدٌات التً تواجه قطاع  على االستراتٌجٌة هذهوتستند 

صٌاؼة هذه  وسترتكزشباب الوسط الحضري. والتشؽٌل خاصة فٌما ٌتعلق ببطالة حاملً الشواهد 
 ألهداؾ التالٌة:ا علىاالستراتٌجٌة 
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 إحداث تعزٌز وكذا ، الوطنٌة والقطاعٌة األفقٌة السٌاسات فً التشؽٌل االعتبار بعٌن األخذ 

 الشؽل المنتج والبلبق؛ مناصب
 

 ًاألول التكوٌن نظم قدراتلتحسٌن  قبلٌة إجراءات خبلل من البشري الرأسمال تثمٌن 
 لٌد العاملة؛ا لدىوالعالً وتعزٌز قابلٌة التشؽٌل  والمهنً التقنًو واألساسً

 

 ببرامج النهوض عبر الشؽل سوق أداء وتحسٌن التشؽٌل لسٌاسة المستهدفة األنظمة تتبع 
 واألشؽال المدرة للدخل واألنشطة الذاتً للتشؽٌل الدعم وتقدٌم الصؽٌرة، المقاوالت دعم

 العمومٌة؛
 

 .للتشؽٌل الوطنٌة االستراتٌجٌة مؤسسة من خبللتحسٌن حكامة سوق الشؽل  
 

على مشروع المرسوم  ،5302 شتنبر 50 بتارٌخ، صادق مجلس الحكومة طاروفً هذا اإل

تحت رباسة السٌد ربٌس الحكومة. وتضطلع  "اللجنة الوزارٌة للتشؽٌل" إحداثب 5-02-224رقم 

إلى تدقٌق  ضافةهذه اللجنة بمهمة تحدٌد التوجهات العامة لسٌاسٌات التشؽٌل وتتبع تنفٌذها باإل
 التشؽٌل وتنمٌة فرصه وتعزٌز البرامج النشٌطة للتشؽٌل. نعاشالعملٌة إل جراءاتاإل

 

 ما ٌلً:  5302التشؽٌل برسم سنة  إنعاشبرامج  إطار فً المسجلة اتنجازاإل أهم وتشمل
 

عن  باحثا 2339033 إدماج من ،5332 سنة منذ البرنامج، هذا مكن :"إدماج" برنامج 

ٌناهز   بمعدل، أي 5302 سنة  من األولى الستة أشهر خبلل أدمجوا 039005 منهم العمل،

 ؛فً السنة إدماج 209333
 

ما ٌناهز  5332منذ  سنة  البرنامج هذا من المستفٌدٌن عدد بلػ: "تؤهٌل" برنامج 

ٌناهز   بمعدل، أي 5302  سنة من ىاألول أشهر الستة  خبلل 29232، منهم 0039204

 مستفٌد سنوٌا؛  029333
 

سنة  هذا البرنامج انطبلقة منذ هاإحداث تم التً المقاوالت عدد بلػ :الذاتً" برنامج "التشغٌل 

 522منها  صؽرى، مقاولة 29330 حوالً 5302نهاٌة شهر ٌونٌو إلى حدود  5332

من  أكثر إحداث من مكن مما. 5302سنة   ىاألول أشهر  خبلل الستة  أحدثت جدٌدة مقاولة

 مقاولة سنوٌا. 233 إحداث بمعدلمنصب شؽل، أي  029423
 

قانون المالٌة لسنة  إطارالمتخذة فً  بالتشؽٌل المتعلقةأما فٌما ٌخص التدابٌر الجدٌدة 
 تمٌز بتوقٌع ثبلث اتفاقٌات تتعلق ب: تفعٌلها فإن، 5302

 

المرض والتؽطٌة االجتماعٌة للمتدربٌن بعد  عن األساسً اإلجباري للتؤمٌن الدولة تحمل 
 02-40 لقانون رقما القاضً بتتمٌم وتؽٌٌر على القانون 5302 ٌناٌر شهر خبللالمصادقة 

 ؛الشهادات حاملً إدماج المنظم لبرنامج
 

 ٌتم التً ،للتشؽٌل "تحفٌز" والرامً إلى تشجٌع المقاوالت الجدٌد التحفٌزي االجراء تفعٌل 
 هذا البرنامج إعفاء عن وٌمنحعلى التشؽٌل.  ،5304 سنة ومتم2015 ها ما بٌن سنة إحداث
أجراء، كما  5 حدود شهرا وفً 24 درهم لمدة 10.000 حدود فً الشهري اإلجمالً األجر
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 بنظام االجتماعٌة المساهماتبرسم  المشؽل شهرا، لحصة 24 الدولة، لمدة ٌتضمن تحمل
 .المهنً التكوٌن ورسم االجتماعً الضمان

 

 الشؽلالتعوٌض عن فقدان  إحداث، وقصد تعزٌز السلم االجتماعً، تم أخرىمن جهة 
الذٌن فقدوا وظابفهم بكٌفٌة الإرادٌة من  المؤجورٌنوالذي ٌنص على تمكٌن  5303خبلل سنة 

ة دون األخٌرشهرا   02من متوسط األجور الشهرٌة المصرح بها خبلل  %23تعوٌض ٌعادل 

عبر جمع مساهمات أرباب  اإلجراء هذوٌتم ضمان تموٌل   تجاوز الحد األدنى لؤلجر المعمول به.
فقة األجٌر الذي فقد عمله بشكل ال إرادي من مع ذلك، سٌتم أٌضا مرا موازاةالعمل واألجراء. 

 ه فً سوق الشؽل.إدماج إعادة أجلالشؽل والكفاءات من  نعاشطرؾ الوكالة الوطنٌة إل
 

ملٌون  233، التزمت الدولة بمنح مبلػ الشؽلخدمة التعوٌض عن فقدان  إطبلق أجلومن 

لفابدة الصندوق الوطنً للضمان  5302-5303الفترة ما بٌن  خبلل دفعات 0درهم موزعة على 

 األولخبلل األسدس  امستفٌد 59534 االجراء هذاهذا فقد بلػ عدد المستفٌدٌن من باالجتماعً. و

 ملٌون درهم. 02بتكلفة تقارب  5302من سنة 
 

 بإٌداع مشروعً أساسا 5302أما على المستوى التشرٌعً والتنظٌمً، فقد تمٌزت سنة 

شروط العمل وتوظٌؾ الخادمات والعبلقة  ٌحدد قانون بمشروع األمر وٌتعلققانونٌن فً البرلمان 
  ذات ظروؾ العمل فً القطاعات ٌحدد قانون مشروع إلى إضافة األجراءبٌن أصحاب العمل و

 .        المحض التقلٌدي الطابع
 

التحضٌرٌة إلنشاء لجنة  عمالاأل إطبلقشهدت  5302تجدر اإلشارة أٌضا أن سنة 

لضمان  للقٌادةتوجٌهٌة لتحدٌد التوجهات االستراتٌجٌة للمرصد الوطنً لسوق الشؽل، ولجنة 
 المرصد. اتإنتاجالتتبع التقنً والمصادقة على مختلؾ 

 

عمل الحكومة فً مٌدان التشؽٌل على مواصلة  برنامجرتكز ٌ، فس5302أما برسم سنة 

األهداؾ الربٌسٌة  على اعتمادا 5302-5303ً أطلقت خبلل الفترة تنفٌذ المشارٌع الكبرى الت

البلبق وتنمٌة الموارد  بالتشؽٌل النهوضخبلل  من الشؽلالباحثٌن عن  إدماج: )أ( تٌسٌر تالٌةلا
ل الحالٌة )ب( ٌشؽتال إنعاشمن خبلل مختلؾ برامج  تؤطٌرها مستوىالبشرٌة للمقاولة وتعزٌز 

المبادرات المحلٌة فً مٌدان الشؽل من خبلل التنقٌب عن شراكات محلٌة  إطبلقمواصلة 
 .لتفعٌلهاوإبرامها )ج( اعتماد االستراتٌجٌة الوطنٌة للتشؽٌل ووضع خطة 

 

  :ٌلً بما اٌضا ،5302 سنةستتمٌز و
 

 قٌادة ؛التوجٌه وال نتًلج إحداثاالنتهاء من مؤسسة المرصد الوطنً لسوق الشؽل وذلك ب 
 

 نعاشتوقٌع اتفاقٌات شراكة وبروتوكوالت تبادل البٌانات بٌن كل من الوكالة الوطنٌة إل 
 الشؽل والكفاءات والصندوق الوطنً للضمان االجتماعً والمندوبٌة السامٌة للتخطٌط ؛

 

 إنعاشالخارجً لبرامج  التناسقدراسة حول انتقال الشباب إلى سوق الشؽل و إطبلق 
 التشؽٌل؛

 

 الدراسة التقٌٌمٌة لبرنامج تؤهٌل. إنجازمواصلة  
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تطوٌر الضمان االجتماعً من خبلل )أ(  أجلإلى ذلك، سوؾ تستمر الجهود من  ضافةباإل
النقل )ب( تعزٌز  مهنًٌمن العمال كالمستقلٌن و أخرىتوسٌع التؽطٌة االجتماعٌة لفابدة فبات 

)د(  و إصبلح أنظمة التقاعد أشؽال مواصلةالضمان االجتماعً للمؽاربة المقٌمٌن بالخارج، )ج( 
 .األساسٌةتطوٌر وتحسٌن التؽطٌة الصحٌة 

 
 ِغبرثخ وِواوجخ المرأة وتشجٌع الهشة والفئات للشباب االجتماعً االندماج. 1.3.,

   اٌؼبٌُ
 

 االندماج االجتماعً للشباب  1.6.2.3
 

تهدؾ استراتٌجٌة الحكومة فً هذا المجال إلى جعل تؤطٌر الشباب رافعة للتنمٌة البشرٌة، 
محتوى تربوي ٌمكن من ترسٌخ ثقافة المواطنة واالنفتاح على القٌم الكونٌة لدى االطفال  خبلل من

 والشباب.
 

 :فٌما ٌلً ةاألخٌر السنوات خبللالمنجزات  أهمٌمكن تلخٌص  طارهذا اإل فً
 

 035، انتقل عدد المراكز النسابٌة من 5302-5300خبلل الفترة  : ٌةوالمراكز النس 

 049333، لٌصل عدد المستفٌدات إلى 5302مركز سنة  053إلى  5300مركز سنة 

 .5300مستفٌدة سنة  029323مقابل 
 

دار سنة  252، انتقل عدد دور الشباب من 5302-5300: خبلل الفترة دور الشباب 

 شاب وشابة. 092009200، لٌصل عدد المستفٌدٌن إلى 5302دار سنة  233إلى  5300
 

شاب وطفل من  5339333من  أكثر سنةل كٌمكن هذا البرنامج  :برنامج "عطلة للجمٌع" 

ثقافٌة وفنٌة، تعلم مبادئ الحٌاة المعتمدة واالستفادة من أنشطة جماعٌة ذات أهداؾ تعلٌمٌة 
خبلل العطل  األنشطةعلى المشاركة والمسإولٌة وتقلٌص األثر السلبً الناتج على ؼٌاب 

 وقدمختلؾ جهات المملكة.  منشباب جدد  علىالمدرسٌة، كما تعلم االستقبللٌة والتعرؾ 
 .5302-5300 الفترة شاب وشابة خبلل 2249333بلػ عدد المستفٌدٌن من هذا البرنامج 

 

شالٌه  33مراكز لصالح الشباب و 2 إحداث، تم 5302ات خبلل سنة نجازاإل إطاروفً 

مخٌمات  0سفً وأعملٌة "عطل وترفٌه" بؤصٌلة والعرابش والحاجب وتازة و إطاربالخشب فً 

دور للشباب  003لبلستقبال وكذا تؤهٌل  ٌنمركزوطمارٌس والحوزٌة و لماس اأاالصطٌاؾ بر

التؤهٌل  إعادةمركز للمراقبة و 02مخٌم لبلصطٌاؾ و 32مإسسة لؤلشؽال النسابٌة و 053و

 وتجهٌز مختلؾ المإسسات والمنشآت االجتماعٌة التربوٌة.
 

 000دور للشباب و 533تؤهٌل حوالً  على، أساسا 5302وٌرتكز مخطط عمل سنة 

مراكز جدٌدة  0إنشاء  إلى إضافةمركز للمراقبة  02مخٌما لبلصطٌاؾ و 30مركزا نسوٌا و

تؤهٌل وتجهٌز معهد موالي رشٌد  إعادةمراكز لبلصطٌاؾ والترفٌه. كما سٌتم  2لبلستقبال و

 االجتماعٌة التربوٌة. للشبٌبة والطفولة ببوزنٌقة ومواصلة تجهٌز مختلؾ المإسسات والمنشآت
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 ٌنالمرأة و األسرة و الطفولة و األشخاص المسن 2.6.2.3.
 

، والتً تعد أداة للعمل 5302-5305للفترة  3+3اعتمدت الحكومة االستراتٌجٌة 

االجتماعً فً المؽرب فً كل أبعاده ولفابدة جمٌع شرابح المجتمع. كما تعتبر هذه االستراتٌجٌة 
 : أساسٌةمن بٌن أولوٌات البرنامج الحكومً وترتكز على أربع محاور 

 

 الدعم المإسساتً للقطب االجتماعً وتقوٌته؛ 
 

 ومواكبته وهٌكلته؛تؤطٌر العمل االجتماعً  
 

 النهوض بالعمل التكافلً والتضامنً؛ 
 

 العمل على تحقٌق اإلنصاؾ والمساواة والعدالة االجتماعٌة. 
 

تفعٌل هذه االستراتٌجٌة، تتلخص أهم المنجزات التً تم القٌام بها برسم سنة  إطارفً 
 كالتالً:  5302

 

 هٌكلة العمل االجتماعً ومحاربة الفقر واإلقصاء: 
 

منح إعانات لعلى وضع نظام للحكامة الجٌدة  أساساترتكز هٌكلة العمل االجتماعً 
وذلك  تهاوتقوٌ االمساهمة فً تؤهٌله أجلللجمعٌات المسٌرة لمإسسات الرعاٌة االجتماعٌة من 

 .الوزارة وصاٌة تحتبشراكة مع المإسسات العمومٌة 
 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة  إطار، تم الحرص على دعم المشارٌع المنجزة فً طاراإل هذا فً
هشاشة خاصة األشخاص فً وضعٌة اإلعاقة  كثرالبشرٌة أو البرامج التً تستهدؾ الساكنة األ

 .صندوق دعم التماسك االجتماعً إطاروالنساء األرامل فً 
 

 سٌاسة المرأة : 
 

حكومٌة للمساواة، وكذا توطٌد االلتزامات مواصلة تنفٌذ الخطة ال 5302عرفت سنة 

مشروع قانون محاربة العنؾ ضد المرأة ومشروع  إعدادالتشرٌعٌة فً مجال المساواة من خبلل 
 هٌبة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمٌٌز.  إحداثقانون 

 

كما تمٌزت هاته السنة بتنظٌم سلسلة من األنشطة فً مجال التمكٌن االقتصادي للنساء 
شارة إلى أن الوزارة ومناهضة العنؾ ضد النساء وتعزٌز المساواة. وفً هذا الصدد، تجدر اإل

 جابزة "تمٌز" تقدٌرا لئلسهامات المتمٌزة فً مجال النهوض بؤوضاع المرأة. إحداثقامت ب
 

 :حماٌة األسرة والطفولة واألشخاص المسنٌن 
 

منع كافة أشكال اإلهمال تلتزم الحكومة على وضع التدابٌر والبرامج واألنشطة الهادفة إلى 
االستؽبلل والعنؾ ضد األطفال والوقاٌة منها وذلك من خبلل وضع السٌاسة العمومٌة المندمجة و

 لحماٌة الطفولة.
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فً مجال األسرة، ارتكزت الجهود على تعزٌز دور الجمعٌات فً مجال الوساطة 
ٌخص مجال المسنٌن، تم وضع برنامج لتكوٌن وتعزٌز قدرات العاملٌن فً  فٌمااألسرٌة. أما 

 ذه الفبة.ه ترعىمإسسات الرعاٌة التً 
 

  :النهوض بحقوق األشخاص فً وضعٌة إعاقة 
 

رقم  طاراإلقانون المصادقة المجلس الوزاري على مشروع ، تمت فً المجال التشرٌعً
مصادقة فق أفً ، حقوق األشخاص فً وضعٌة إعاقة والنهوض بهالق بحماٌة عالمت 00-42

  . البرلمان علٌه
 

الخدمات المقدمة من طرؾ مراكز  وتطوٌرهٌكلة  عادةخطة عمل إل إعدادكما تم 
االستقبال والتوجٌه والمواكبة لؤلشخاص فً وضعٌة إعاقة. وتمٌزت هذه السنة كذلك بتفعٌل 

 صندوق دعم التماسك االجتماعً لفابدة هذه الشرٌحة من المجتمع.
 

 تفعٌل المحاور الربٌسة التالٌة : 5302سنة  وستعرؾ
 

 المراكز بإصبلح المتعلق الجدٌد القانون اعتماد لخبل من تقوٌة وتعزٌز المجال التشرٌعً 

 مإسسات فتح بشروط ٌتعلق الذي 03-32 رقم القانون من كل تعدٌل إطار فً االجتماعٌة

 لتفعٌل التطبٌقٌة النصوص إقتراح اوكذ التطبٌقٌة ونصوصه وتدبٌرها االجتماعٌة الرعاٌة
 تدارس، كما سٌتم إعاقة وضعٌة فً األشخاص وتشجٌع بحماٌة المتعلق اإلطار-قانونال

 .الطفولة لمجال المنظمة القانونٌة النصوص
 

 :أجلمن تطوٌر وتفعٌل استراتٌجٌات جدٌدة ومبتكرة  
 

ورش تفعٌل سٌاسة عمومٌة  إطارتحسٌن وضعٌة األشخاص فً وضعٌة إعاقة فً  
هدؾ تمكٌنهم من الولوج إلى مختلؾ بلتعزٌز حقوق األشخاص فً وضعٌة إعاقة 

 . األساسٌةالخدمات 
 

القانونً  طارهمال عبر تقوٌة اإلنواع العنؾ واالستؽبلل واإلأحماٌة الطفولة ضد كل  
المعاٌٌر  وضعمحلٌة مندمجة لحماٌة الطفولة وكذا  آلٌاتطفال ووضع لحماٌة األ

التتبع والتقٌٌم  أجلتطوٌر نظام للمعلومات من والخاصة بالمإسسات المكلفة باألطفال 
 .المنتظم والفعال

 

بر ما ع تموقعها فً مجال العمل االجتماعً إعادةمواكبة مإسسة التعاون الوطنً فً  
 :ٌلً

 

 ؛سٌاسة اجتماعٌة محكمة أجلنشطة التعاون الوطنً من أل الدٌنامٌة إعادة 
 

مهن التعاون الوطنً فً مجال تطوٌر الخبرة فً المجال االجتماعً عبر تركٌز  
 ؛المساعدة االجتماعٌة

 

مساعدة الفاعلٌن المحلٌٌن والقطاعات الوزارٌة على رفع التحدي فً المجال  
 ؛االجتماعً
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 .فً أنشطتها الجمعٌات ةن طرٌق مساندع الجمعوي التشاركً نموذجالتؤهٌل المهنً لل 

 

  جرةهوال العالم مغاربة. 3.6.2.3
 

منهم ازدادوا  %53ملٌون نسمة.  3,2تعداد الجالٌة المؽربٌة المقٌمة بالخارج حوالً ٌبلػ 

رهانا كبٌرا بالنسبة  المؽربٌةسنة. وتمثل الجالٌة  32منهم عن  %23بالخارج وتقل أعمار 

 ....(.ةثقافٌوالللمؽرب على جمٌع األصعدة )االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة 
 

 2وقد سجل عدد الوافدٌن من الجالٌة المؽربٌة المقٌمة بالخارج الذٌن حلوا بالمؽرب، بٌن 
. وهكذا فقد زار 5303مقارنة بنفس الفترة من سنة  %2، زٌادة بنسبة 5302شتنبر  02وٌونٌو 

. كما أن تحوٌبلتهم الفترةملٌون من المؽاربة المقٌمٌن بالخارج خبلل هذه  5,3من  أكثرالمؽرب 

ملٌار  04,4ملٌار درهم مقابل  35لتصل إلى  5302ؼشت  متم عند %2,5لت ارتفاعا بنسبة سج

 .ةاألخٌر سنوات الخمس خبلل مستوى أعلى ٌمثل ما. 5303ؼشت  متم عنددرهم 

 
تطور و ةوطبقا للتوجٌهات الملكٌة السامٌة، تواصل الحكومة مجهوداتها لمواكبة دٌنامٌ

عبر ما هما االستجابة لمختلؾ تطلعاتهم وذلك باألساس شؤنة من مؽاربة العالم بوضع رإٌا وسٌاس
 : ٌلً

 

المحافظة على الهوٌة الوطنٌة فً بعدها الثقافً لؤلجٌال الجدٌدة للمؽاربة المقٌمٌن بالخارج  
 وتوطٌد تعلقهم بالوطن األصلً؛

 

التنمٌة االقتصادٌة  إنعاشالعام و شؤنإشراك المؽاربة المقٌمٌن بالخارج فً تدبٌر ال 
 واالجتماعٌة لبلدهم األصلً؛

 

لتقوٌة النسٌج الجمعوي وتجنٌده فً العمل االجتماعً وفً  لٌاتتوفٌر اإلمكانٌات واآل 
 أوراش التنمٌة البشرٌة.

 

، وطبقا للتعلٌمات الملكٌة السامٌة ولتوصٌات المجلس الوطنً لحقوق أخرىمن جهة 
 بوضع استراتٌجٌة وطنٌة للهجرة واللجوء تهدؾ إلى  5300اإلنسان التزم المؽرب منذ شتنبر 

سٌاسة شاملة ومتناسقة  إطارتحقٌق اندماج أفضل للمهاجرٌن وتدبٌر جٌد لتدفق الهجرة فً 
 نسانٌة.إو

  
 وتهدؾ هذه االستراتٌجٌة إلى بلوغ األهداؾ المهمة التالٌة : 
 

لتوجهات المؽرب فٌما ٌتعلق بالهجرة وبحقوق  امساٌر لٌكون القانونً طارتؤهٌل اإل 
سد الفراغ الموجود فً بعض ومقتضٌات الدستور واالتفاقٌات الدولٌة الموقعة لاإلنسان و

 مور المتعلقة بالهجرة؛األ
 

مع تمتٌعهم  همإدماجالمهاجرٌن الموجودٌن فً وضعٌة قانونٌة من خبلل  إدماجتسهٌل  
 بنفس الحقوق ومحاربة جمٌع أشكال التمٌٌز لتمتٌعهم بظروؾ حٌاة كرٌمة ومتفتحة؛
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م حقوق اإلنسان وذلك لتدبٌر محكم لتدفق ااحتر إطارتدبٌر تدفق المهاجرٌن فً  
الهجرة  تدبٌرها تحسٌن شؤنالتً من  لٌاتعن طرٌق تفعٌل الوسابل واآل المهاجرٌن

 الشرعٌة )الطلبة، العمال، المستثمرٌن...( والحد من دخول المهاجرٌن الؽٌر الشرعٌٌن
 .ومحاربة شبكات التهرٌب واالتجار فً البشر

 

 : ٌلً فٌما 5302ات المسجلة برسم سنة نجازوهكذا تتلخص أهم اإل
 

المؽربٌة لصالح أبناء المؽاربة المقٌمٌن بالخارج  تقوٌة برنامج تعلٌم اللؽة العربٌة والثقافة 
شاب مؽربً مقٌمٌن  033وذلك عن طرٌق تنظٌم الدورة السابعة للجامعات الصٌفٌة لفابدة 

 بالخارج بالتشارك مع ثبلث جامعات مؽربٌة؛
 

تنظٌم أٌام للتواصل والتشاور بمناسبة األعٌاد الوطنٌة لفابدة المؽاربة المقٌمٌن بالخارج  
ك إلطبلعهم على األوراش الكبرى للتنمٌة بالمؽرب وكذا على الفرص الجدٌدة وذل

 لبلستثمار؛
 

ي لصالح الجالٌة المؽربٌة بالخارج والنسٌج الجمع مبادراتالمساهمة فً تموٌل ومواكبة  
ٌخص  مافً وضعٌة صعبة وكذا  األشخاصتهم المجاالت السوسٌوثقافٌة وخاصة  التًو

 تقوٌة تعلق مؽاربة العالم بالوطن األم؛
 

 رض الوطن؛أمؽربً من الٌمن إلى  42ترحٌل  
 

)الناظور وبنً مبلل وتزنٌت دور للمؽاربة المقٌمٌن بالخارج وشإون الهجرة  3إنشاء  

 وخرٌبكة(؛
 

 همسٌاسة ثقافٌة لفابدة مؽاربة العالم، تستجٌب لتطلعات إعدادبدراسة تتعلق  إنجاز 
منسجم مع خصوصٌاتهم فً  قافًثهذه الدراسة من وضع عرض  ستمكن. وراتهمانتظاو

 كل بلد من بلدان اإلقامة وفً كل جهة جؽرافٌة؛
 

 إدماجمٌن حاجات ؤمع المإسسات العمومٌة المعنٌة بالهجرة وذلك لت إطارتوقٌع اتفاقٌات  
 المهاجرٌن المتوفرٌن على بطاقة اإلقامة.

 

 حول النقط التالٌة: 5302برسم سنة  هذا وسٌتمحور برنامج العمل
 

 تحسٌن ومضاعفة عملٌات المواكبة واألنشطة الثقافٌة بالمؽرب وبالدول المضٌفة؛  
 

 تقوٌة المواكبة االجتماعٌة لمختلؾ فبات المؽاربة المقٌمٌن بالخارج. 
 

االجتماعٌة لمساعدة المجموعات الهشة واألشخاص فً وضعٌة صعبة  عمالاألتجسٌد  
وشراكة فٌما ٌتعلق بالمساعدة القضابٌة  دٌن، إبرام عقودعاقفعالة لفابدة المت)مشارٌع 

 والمساعدة المالٌة لترحٌل جثامٌن المؽاربة ألرض الوطن.....(؛
 

 ؛مواصلة إنشاء دور مؽاربة العالم بالمؽرب وشإون الهجرة 
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 االستثمار المنتج والتنمٌة المحلٌة؛  نعاشتجنٌد الكفاءات المؽربٌة المقٌمة بالخارج إل 
 

 تنمٌة الشراكة مع الجمعٌات العاملة لفابدة المؽاربة المقٌمٌن بالخارج وتقوٌة قدراتها؛ 
 

 .وضع استراتٌجٌة متكاملة للتواصل واإلعبلم 

 

  التحرٌر جٌش أعضاء وقدماء المقاومٌن دعم. 1.3.,.2
 

بارزة فً عمل الحكومة من خبلل مواصلة تحتل أسرة المقاومة وجٌش التحرٌر مكانة 
 الظروؾ الوطنٌة وتحسٌن الذاكرة على تفعٌل استراتٌجٌتها التً ترتكز باألساس على الحفاظ

 التحرٌر. جٌش وأعضاء المقاومة ألسرة واالجتماعٌة المادٌة
 

 : لًٌ ماعلى  أساسا 5302وقد ارتكز مخطط عمل الحكومة برسم سنة 
 

 التحرٌر جٌش وأعضاء المقاومة ألسرة واالجتماعٌة المادٌة الظروف مواصلة تحسٌن 
 من خبلل:

 

 مواصلة التكفل بمصارٌؾ التؤمٌن الطبً األساسً والتكمٌلً لفابدة قدماء المقاومٌن 
 وأعضاء جٌش التحرٌر و ذوي الحقوق؛

 

المساهمة فً اقتناء األراضً أو المساكن لفابدة المنتمٌن إلى أسرة المقاومة وجٌش  
 التحرٌر؛

 

مشارٌع اقتصادٌة لفابدة أسرة المقاومة، علما  إنجازوتوسٌع التعاونٌات و إحداثدعم  
 ؛6102شخصا برسم سنة   30أن عدد المستفٌدٌن بلػ

 

 من مجموعة خبلل من التحرٌر جٌش وأعضاء المقاومٌن قدماء أبناء مواكبة 
 لتسهٌل تكوٌنٌة دورات وتنظٌم المقاوالت و الشؽل فرص إلى خلق المبادرات الهادفة

 والخاص؛ العام القطاعٌن فً الوظابؾ من فً مجموعة همإدماج
 

 المحتاجٌن ؛ المقاومٌن لقدماء تقدٌم المساعدة 
 

تجهٌز مراكز التكوٌن المهنً المخصصة لتكوٌن أبناء قدماء المقاومٌن وأعضاء  
 جٌش التحرٌر.

 

 خبلل:من  ترسٌخ العمل على الحفاظ على الذاكرة التارٌخٌة 
 

( من 0623-0606االستعمارٌة ) للحقبة الوطنً األرشٌؾ استعادة برنامج مواصلة 
 6.163.111 استرجاع 6115نوفمبر  61ه بتارٌخ إطبلقالخارج والذي سجل منذ 

 وثٌقة؛ 61.111.111وثٌقة من مجموع 
 

 بالمملكة أقالٌم عدة فً للمقاومة سوسٌوثقافٌة مركبات وتجهٌز بناء فً المساهمة 
ومواصلة أشؽال  2015 سنة وحدة 72 بلػ عددها إذ الترابٌة، الجماعات بشراكة مع

 ؛ 6103مركب سٌتم إتمامها برسم  64بناء 
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 .بناء المعالم التذكارٌة وتهٌبة مقابر الشهداء للتعرٌؾ برموز المقاومة الوطنٌة 

 

  للسجناء واالقتصادي االجتماعً دماجاإل إعادة 5.6.2.3. 
 

 إعادةتواصل الحكومة جهودها الرامٌة إلى تحسٌن ظروؾ اعتقال السجناء وتسهٌل 
العمل االستراتٌجً الذي تم  برنامج، ٌتمحور طارهم اجتماعٌا واقتصادٌا. وفً هذا اإلإدماج

 اعتماده، حول المحاور التالٌة :
 

الزٌادة فً االستمرار فً تحسٌن ظروؾ عٌش وإٌواء نزالء السجون، وخاصة من خبلل  
المساحة المتوسطة والمخصصة لكل سجٌن وتحسٌن مستوى التؽذٌة وتعزٌز الرعاٌة 

 الصحٌة للسجناء؛
 

مواصلة برنامج نقل السجون من الوسط الحضري وبناء مإسسات سجنٌة جدٌدة  
مشارٌع بناء سجون جدٌدة  إطبلقوعصرٌة تستجٌب لمعاٌٌر السبلمة واألمن من خبلل 

 5سجٌنا( وأٌت ملول  0024) 5سجٌنا(، العرجات  0542) 5ة : طنج 5302فً سنة 
 سجٌنا(؛ 0025)
 

تعزٌز األمن بالمإسسات السجنٌة من خبلل مواصلة وضع نظام أمنً للوقاٌة من مخاطر  
 الهروب والحفاظ على سبلمة السجناء؛

 

تعمٌم التدبٌر المفوض لخدمة اإلطعام فً جمٌع السجون مما سٌمكن من ضمان التوازن  
هم فً النسٌج إدماج إعادةلؽذابً للسجناء وتكوٌنهم فً مجال خدمات اإلطعام لتسهٌل ا

، اعتماد تجربة 5302، تم خبلل سنة طاراالجتماعً بعد اإلفراج عنهم. وفً هذا اإل

مإسسة سجنٌة  03نموذجٌة تتعلق بإسناد تدبٌر عملٌة تؽذٌة السجناء للقطاع الخاص همت 

 سجٌنا؛ 029333لفابدة 
 

السجناء من خبلل تعزٌز برامج التعلٌم والتكوٌن المهنً ومحاربة  إدماج إعادةمواصلة  
األمٌة والدعم المعنوي واالجتماعً والروحً للسجناء وكذا تعزٌز برنامج التواصل مع 

 .العالم الخارجً

 

  والرٌاضٌة واإلعالمٌة الثقافٌة التنمٌة. 1.1.3
 

  اإلجتماعٌة التنمٌة لخدمة ثقافٌة سٌاسة  1.7.2.3.
 

مواصلة تنفٌذ السٌاسة الحكومٌة الهادفة إلى تعمٌم  إطارتندرج استراتٌجٌة الحكومة فً 
المإسسات الثقافٌة للقرب على مجموع التراب الوطنً، وتشجٌع اإلبداع الثقافً والفنً على 
المستوى الجهوي والمحلً، وتثمٌن التراث الوطنً المادي والبلمادي وكذا تقدٌم الدعم المالً 

ولفرص الشؽل وتطوٌر الدٌبلوماسٌة الثقافٌة على  إلبراز صناعة ثقافٌة وفنٌة منتجة للثروة
 الصعٌد العالمً. 

 
 :كالتالً 5302ات برسم سنة نجازوتتلخص أهم اإل
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 تطوٌر البنٌات التحتٌة 
 

افتتاح أبواب متحؾ محمد السادس للفن الحدٌث والمعاصر للعموم والذي خصص  
  ؛الٌومٌة للفن التصوٌري من بداٌة القرن العشرٌن حتى األولعروضه 

 

مواصلة برنامج بناء مإسسات ثقافٌة تستجٌب لمعاٌٌر حدٌثة لئلبداع الفنً و استقبال  
العموم وكذا أشؽال بناء المعهد الوطنً العالً للموسٌقى والفنون الكورٌؽرافٌة 

 ؛مركز ثقافً 06بالرباط وتشٌٌد معهدٌن للموسٌقى والرقص و
 

المشارٌع الثقافٌة المتعلقة بالتؤهٌل الحضري لمدن فاس وتطوان والرباط وأسفً  إنجاز 
 .االتفاقٌات الموقعة أمام صاحب الجبللة إطارو طنجة الكبرى وذلك فً 

 

    العمومٌة الثقافٌة الفضاءات شبكة تعزٌز 
 

مكتبات متعددة الوسابط استجابة للحاجٌات من فضاءات للقراءة بكل من مدن  إحداث 
إلى مواصلة  ضافةالمحمدٌة والراشٌدٌة والقنٌطرة وكلمٌم وطانطان وفاس، باإل

أماكن مخصصة للقراءة فً المناطق  إحداثعملٌات تؤهٌل المكتبات العمومٌة و
 الصعبة الولوج؛

 

لتشجٌع األنشطة الثقافٌة المنتجة للثروة وفرص العمل دعم الصناعات الثقافٌة و الفنٌة  
على الصعٌد الوطنً، فً مجاالت النشر والكتاب واإلبداع الموسٌقً والفنون 

 الكورٌؽرافٌة والمسرح وفنون الشارع؛
 

سرحٌة فً المسارح العمومٌة على ملفرق الالدعم اإلقامة الطوٌلة  آلٌاتوضع  
 الصعٌد المحلً والجهوي؛ 

 

جرد وتثمٌن التراث الوطنً وتهٌبة المواقع األثرٌة والمبانً التارٌخٌة فً لكسوس  
 وتمودة ومزورة وولٌلً وكذا تؤهٌل المواقع الصخرٌة بكلمٌم وسمارة.

 

 التالٌة: األساسٌةالعملٌات  إنجاز 5302وٌتوقع برسم سنة 
 

متابعة تنفٌذ سٌاسة ثقافٌة تهدؾ إلى توفٌر مشارٌع ثقافٌة هٌكلٌة كبرى تمكن من  
مشروعً المسرح الكبٌر للرباط  إنجازتحقٌق المزٌد من اإلشعاع لببلدنا مع مواصلة 

 ؛والمسرح الكبٌر للدار البٌضاء وفق معاٌٌر دولٌة
 

 ؛الكورٌؽرافٌة بالرباطإنهاء أشؽال بناء المعهد الوطنً العالً للموسٌقى والفنون  
 

توسٌع البنٌات التحتٌة للقرب عبر انطبلق أشؽال بناء مسرح بفاس ومسرح بسبل  
 ؛وكذا تهٌبة وتؤهٌل المعاهد الموسٌقٌة والمكتبات العمومٌة ؤكادٌرومركز ثقافً ب

 

انطبلق أشؽال ترمٌم البناٌات والمعالم التارٌخٌة كالمشارٌع المتعلقة بترمٌم قصر  
إلى  ضافةالمنصور بمكناس وقصر البحر بآسفً وترمٌم العدٌد من القصبات باإل

  ؛ترمٌم المخازن الجماعٌة والقصور والدور القدٌمة واألسوار
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تطوٌر صناعات ثقافٌة وفنٌة فً مجاالت النشر والقراءة العمومٌة واإلبداع الموسٌقً  
 إطارلً والخارجً فً والمسرح وكذا تنظٌم تظاهرات ثقافٌة على الصعٌد المح

 تعزٌز الدٌبلوماسٌة الثقافٌة.
 

  االعالمٌة التنمٌة 2.7.2.3. 
 

ٌعتبر التركٌز على تطوٌر المشهد اإلعبلمً الوطنً، فً الشكل والمضمون، ضرورة 
تقدٌم خدمة تفاعلٌة مع المجتمع فً تطوراته  أجلملحة لمواكبة التؽٌر التكنولوجً ومطلبا من 

 .على المستوى االجتماعً، والسٌاسً والثقافً والفكري
 

ات فً المجال السمعً اإلصبلحفً هذا السٌاق، شرعت الحكومة فً القٌام بالعدٌد من و
البصري والتً أسفرت عن نتابج إٌجابٌة، تهم توفٌر وتحسٌن المعلومات وتكرٌس مبادئ خدمة 

لضمان تكافإ الفرص  نتاجالوطنً، ووضع نظام تنافسً فً اإل نتاجاالعبلم، ودعم وهٌكلة اإل
 .وتحقٌق التوازن بٌن المكونات اللؽوٌة والثقافٌة للمملكة

 

التنسٌق مع مختلؾ  إطارتعمل حالٌا فً  الحكومة، تجدر اإلشارة إلى أن أخرىومن جهة 
الشركاء على إصدار مشارٌع قوانٌن لتطوٌر المشهد اإلعبلمً الوطنً، وتشجٌع حرٌة الصحافة 

 .وأخبلقٌات المهنة وتعزٌز تواجد وسابل اإلعبلم فً الساحة الوطنٌة بشكل عام
 

وتعمل الحكومة أٌضا على تحسٌن البث الرقمً بجودة عالٌة الوضوح، ومواصلة عملٌة 
للتكوٌن والتكوٌن المستمر لتمكٌن  آلٌاتطاع السمعً البصري مع التركٌز على وضع تحرٌر ق

الموارد البشرٌة من مواكبة التحوالت التً ٌشهدها العالم، فً مجال تكنولوجٌات االتصال، 
 .إلى هٌكلة اإلعبلم اإللكترونً ضافةباإل

 

بٌن  الثالث البرنامج عقد عدادإل ودجهال تتواصل البصري، السمعً بالقطاع ٌتعلق وفٌما
 الدراسات وشركة الدولة بٌن الثانً البرنامج وعقد التلفزة و لئلذاعة والشركة الوطنٌة الدولة
 الجدٌدة التحمبلت دفاتر وفق مقتضٌات وذلك  (SOREAD-2M)البصرٌة السمعٌة اتنجازواإل

 .5305 أكتوبر 22 بتارٌخ 6093 رقم الرسمٌة بالجرٌدة الصادرة
 

 فقد الرقمٌة األرضٌة، للتلفزة الوطنً البرنامج تنفٌذ لضمان المتخذة التدابٌر بخصوص أما
مواصلة استكمال إٌقاؾ  أجلجهود، بتعاون وثٌق مع المتعهدٌن التلفزٌٌن الوطنٌٌن، من التكثفت 

  UHF. محطات البث التلفزي التناظري المشؽل على موجة
 

بالنسبة للقطاع السٌنمابً، تعتزم الحكومة مواصلة تطوٌر السٌنما الوطنٌة واستؽبلل 
واالجتماعٌة للمملكة. لهذا الؽرض، تعمل الحكومة على   قدراتها لتعزٌز الخصوصٌات الثقافٌة
وتنمٌة القطاع وتقوٌة حكامته، وكذا تشجٌع السٌنما المؽربٌة  إصبلح القوانٌن والتشرٌعات ودعم

 االستثمارات.وجلب 
 

 تم تسجٌل مجموعة من المستجدات فً المجال السٌنمابً ومن بٌنها على الخصوص: وقد
 

النهوض بالتكوٌن والتكوٌن المستمر بالمملكة فً القطاع السٌنمابً، والسٌما عبر إدراج  
 المجال التقنً بالمعهد العالً لمهن السمعً البصري والسٌنما؛  سلك التكوٌن فً
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أسابٌع السٌنما المؽربٌة فً العدٌد من بلدان أمرٌكا البلتٌنٌة للتعرٌؾ والتروٌج تنظٌم  
 للثقافة المؽربٌة؛

 

، مع التركٌز على برنامج التكوٌن الذي انطلق سنة نتاجتوجٌه ودعم شركات اإل إعادة 
 من قبل المعهد العالً لمهن السمعً البصري والسٌنما. 5300

 

من دعم  5303-5300مشروع سٌنمابً خبلل الفترة  23قد استفاد ما ٌقارب فوأخٌرا، 

مبادرة لدعم األفبلم الوثابقٌة التً تتطرق  الحكومة اتخذتالسٌنمابٌة. عبلوة على ذلك،  اتنتاجاإل
 .للثقافة والتارٌخ الصحراوي الحسانً

 

العمل بمقتضٌات عقد  إطبلق، ب5302على صعٌد الصحافة المكتوبة، تمٌزت سنة 

البرنامج الجدٌد الخاص بتؤهٌل الصحافة المكتوبة لمدة خمس سنوات المقبلة. وٌهدؾ هذا العقد 
إلى دعم جهود المقاوالت الصحفٌة على مستوى تؤهٌلها وتنافسٌتها وتوسٌع انتشارها، وتقوٌة 

منظومة جدٌدة  إطار ٌتها ومهنٌتها واستقبللٌتها، وذلك فًإنتاجمواردها البشرٌة والرفع من 
لتحقٌق مبادئ الحكامة فً صرؾ الدعم العمومً لفابدة الصحافة المكتوبة عبر اعتماد معاٌٌر 

 شفافة.
 

وفٌما ٌتعلق باإلعبلم اإللكترونً، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابٌر لضمان 
وااللكترونٌة والسمعٌة ثبلثة من وسابل اإلعبلم )الصحافة المكتوبة النواع األالتكامل بٌن 

وسابل اإلعبلم وكرامة الصحفٌٌن وتكوٌنهم وتطوٌر  ٌةالبصرٌة(، والسٌما ضمان استقبلل
 .ناسقتشرٌعً مت إطارمهاراتهم ، فضبل عن االستثمار فً البنٌة التحتٌة ووضع 

 

أٌضا تنصٌب أعضاء "لجنة النسخة الخاصة" بالمكتب المؽربً  5302شهدت سنة  كما

لؾ، حٌث تتمحور أهم اختصاصات هذه اللجنة فً تقدٌم تعوٌضات لفابدة الفنانٌن لحقوق المإ
هما التطور أتاحوالنسخ الذي  وأصحاب الحقوق المجاورة لجبر األضرار المترتبة عن القرصنة

 .التكنولوجً
 

 الرٌاضٌة التنمٌة دعم3.7.2.3. 
 

 أوفً مجال القاعدة الرٌاضٌة سواء تهدؾ استراتٌجٌة الحكومة إلى دعم التنمٌة الرٌاضٌة 
نخب رٌاضٌة من المستوى العالً، جاعلة من الولوج للبنٌات التحتٌة الرٌاضٌة للقرب  إعداد

 رافعة للتنمٌة الثقافٌة والتنافسٌة الرٌاضٌة.
 

 فٌما ٌلً: 5302وتتمثل أهم المنجزات لسنة 
 

الصطناعً وتؤهٌل ملعبا بالعشب ا 33تم بالخصوص تجهٌز : فً مجال البنٌات التحتٌة 

قاعات متعددة الرٌاضات بلوحات  03المركب الرٌاضً األمٌر موالي عبد هللا وتزوٌد 

 الرباط وطنجةو بمدن سبلمبلعب خاصة بالتدارٌب  3العرض اإللكترونٌة وإضاءة 
 إنجازباحٌات"، وصبناء المركز الرٌاضً والترفٌهً "م أعمالاستكمال وكذلك تؤهٌل و

قاعة متعددة  02قاعات متعددة الرٌاضات وتجهٌز  03ل  ةاالصطناعٌ األرضٌة

 أشؽال إطبلقمسابح أولمبٌة ونصؾ أولمبٌة و 2 إنجازوالرٌاضات بالمعدات الرٌاضٌة 

 0تؤهٌل و مركز رٌاضً للقرب 033 إحداث، وكذا أخرىولمبٌة أمسابح نصؾ  03
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 3بالعشب االصطناعً و ملعب 23 إنجاز فً المساهمةمقعد و 029333مبلعب بسعة 
 الطبٌعً بشراكة مع الجامعة الملكٌة المؽربٌة لكرة القدم.  مبلعب بالعشب

 

، بمشاركة المؽرب فً تظاهرات دولٌة كبرى، 5302تمٌزت سنة  فً المجال الرٌاضً: 

 53بإٌطالٌا )بٌسكارا( ما بٌن  ٌةلشاطباى لؤللعاب المتوسطٌة األولبالخصوص النسخة 

وكذا تنظٌم تظاهرات دولٌة كبرى كالماستر الخامس الدولً  5302 شتنبر 32ؼشت و

ة ونصؾ نهابً بطولة العالم للمبلكمٌن المحترفٌن ٌللجودو والبطولة العالمٌة للكرة الحدٌد
(APB والبطولة اإلفرٌقٌة )السادس محمد وكؤس للصامبو العالم وبطولةللمبلكمة  04 

 ىاألول مبٌاداألولو بالرباط القوى أللعاب السادس محمد الدولً والملتقى للكاراتٌه الدولٌة
 .والمستقبل للشباب

 

 5333المقدم للجامعات والجمعٌات الرٌاضٌة ما بٌن  الدعم ارتفعإلى ذلك،  ضافةباإل

ملٌون  04,34مقابل  5302ملٌون درهم خبلل سنة  543، حٌث وصل هذا الدعم إلى 5302و

إشراك مختلؾ الفاعلٌن فً  الحكومة. هذه المجهودات المالٌة تعكس إرادة 5333درهم برسم سنة 

 االستثمار فً المجال الرٌاضً.
 

 : ، تتجلى اهم محاوره فٌما ٌل5302ًعمل لسنة وفٌما ٌخص مخطط ال
 

االنطبلقة ألشؽال تؤهٌل المجمع الرٌاضً بفاس، إنشاء  إعطاء فً مجال البنٌات التحتٌة: 
 إطبلقمسبحا نصؾ أولمبًٌ،  02 إنجازمدن رٌاضٌة، تجهٌز مركز المنظر الجمٌل،  33

قاعة  02مركز رٌاضً للقرب وتؤهٌل  023 إنجاز"كازاببلنكٌز" ،  مركبأشؽال تؤهٌل 

تجهٌز المركز الرٌاضً والترفٌهً واتفاقٌات شراكة  إطارمتعددة الرٌاضات فً 
مقعد بالناظور وكلمٌم ومحطة  029333بسعة  ٌنبحٌات"، ومواصلة بناء ملعبص"م

 وتهٌبة المركز الرٌاضً بوركون بالدارالبٌضاء. إفرانللتزحلق بمٌشلٌفن ب
 

ٌتوقع المشاركة فً التظاهرات الوطنٌة والدولٌة، وخصوصا فً فً المجال الرٌاضً:  
  مبٌة والبارالمبٌة الصٌفٌة.األولااللعاب 

 

 ٌكلٌة الكبرى هات الاإلصالحمن وتٌرة  الرفعوٌة وهتفعٌل الج تسرٌع .3.3
 

ات الهٌكلٌة، ستواصل الحكومة خبلل سنة اإلصبلحالدستور وتفعٌل تنزٌل أحكام  إطار فً
البلزمة لتعزٌز النمو االقتصادي  لٌاتالوسابل واآل إحداثاستكمال الترناسة القانونٌة و 5302

إلى  ضافةنظام مندمج للحكامة الترابٌة باإل إحداثللببلد خاصة عبر تنزٌل الجهوٌة المتقدمة وكذا 
 ات الهٌكلٌة الكبرى.اإلصبلحل تحسٌن حكامة السٌاسات العمومٌة وتسرٌع تفعٌ

 
   المإسساتً البناء مواصلةو المتقدمة وٌةهالج تفعٌل 1.3.3

 

  تفعٌل المخطط التشرٌعً للحكومة 1.1.3.3  
 

التشرٌعً البلزم  طاروتقدٌم اإل إعدادعلى بلورة و 5302سنة  خبللالحكومة  ملتع

 :خاصة من خبلل  لتنزٌل الدستور،
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من الدستور،  032تطبٌقا للفصل  ة:تقدمالـمإسساتً الـمتعلق بالجهوٌة الـم طاراإل وضع 

المتعلق  000-03بالقانون التنظٌمً رقم  األمرقوانٌن تنظٌمٌة. وٌتعلق  ةر ثبلثاصدإتم 

المتعلق بالعماالت واألقالٌم والقانون التنظٌمً  005-03بالجهات، والقانون التنظٌمً رقم 

  : لجماعات. وتحدد هذه النصوص على الخصوصالمتعلق با 000-03رقم 
 

 ؛ ةبطرٌقة دٌموقراطٌ لشإونها خرىوالجماعات الترابٌة األ اتشروط تدبٌر الجه 
 

 المذكورة؛ شروط تنفٌذ رإساء المجالس لمداوالت وقرارات المجالس 
 

االختصاصات الذاتٌة واالختصاصات المشتركة مع الدولة واالختصاصات المنقولة  
 ؛خرىوالجماعات الترابٌة األ إلى الجهات

 
 ومواردها المالٌة؛ خرىالنظام المالً للجهات والجماعات الترابٌة األ 

 

طبٌعة موارد وكٌفٌات تسٌٌر كل من صندوق التؤهٌل االجتماعً وصندوق التضامن  
 ات؛هبٌن الج

 

الرامٌة  لٌاتهدؾ إلى تشجٌع تنمٌة التعاون بٌن الجماعات وكذا اآلت تًالمقتضٌات ال 
 إلى ضمان تكٌٌؾ التنظٌم الترابً فً هذا االتجاه؛

 

قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبٌق مبدأ التدبٌر الحر، وكذا مراقبة تدبٌر الصنادٌق  
 المحاسبة.ب المسإولٌة وربط عمالاألتقٌٌم بوالبرامج و

 

فً هذا الصدد، تم إٌداع مشروعً قانونٌٌن تنظٌمٌٌن  توطٌد استقاللٌة السلطة القضائٌة: 
 ب: األمربالبرلـمان، و ٌتعلق 

 

  ٌتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائٌة. 133-13مشروع قانون تنظٌمً رقم  
من الدستور، وٌحدد هذا  003تطبٌق الفصل  إطارٌندرج هذا المشروع فً و

 ؛باالستقبلل اإلداري والـمالًتمتع ٌ ذيالمشروع تنظٌم وتسٌٌر هذا المجلس ال
 

ٌحدد هذا و ٌتعلق بالنظام األساسً للقضاة: ,13-13مشروع قانون تنظٌمً رقم  
من الدستور، تؤلٌؾ السلك القضابً،  006ه طبقا للـمادة إعدادالمشروع، الذي تم 

 .وحقوق وواجبات القضاة وكذا وضعٌاتهم النظامٌة ونظامهم التؤدٌـبـً
 

 لقانون الـمالٌة 8;9-;9النفقة العمومٌة عبر اعتماد القانون التنظٌمً رقم تقوٌة فعالٌة  

ٌونٌو  5) 0302من شعبان  03بتارٌخ  0-02-25 الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم

( والذي ٌهدؾ باألساس إلى مبلبمة بعض قواعد تدبٌر الـمالٌة العمومٌة مع 5302

 لق ب :الـمقتضٌات الدستورٌة الجدٌدة، فٌما ٌتع
 

 تقوٌة نجاعــــة أداء التدبٌر العمومـــً؛ 
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إرساء مبادئ وقواعد مالٌة تهم التوازن المالً لقانون المالٌة واعتماد مجموعة من  
 القواعد الرامٌة إلى تحسٌن شفافٌة المالٌة العمومٌة؛

 
 

 تعزٌز دور البرلمان فً مراقبة المالٌة العمومٌة. 
 

، تم إٌداع مشروعً قانونٌن تنظٌمٌٌن شؤنهذا الفً  التشاركٌة:تعزٌز مبدأ الدٌموقراطٌة  
 بالبرلـمان:

 

بتحدٌد شروط وكٌفٌات ممارسة الحق فً  2,-12مشروع قانون تنظٌمً رقم  
 01ٌؤتً هذا المشروع تطبٌقا ألحكام الفصل و: تقدٌم الملتمسات فً مجال التشرٌع

د شروط وكٌفٌات ممارسة قانونً مرجعً ٌحد إطارمن الدستور، وٌهدؾ إلى وضع 
 ؛األمرهذا الحق بالبرلمان من طرؾ المواطنات و المواطنٌن الذٌن ٌهمهم 

 
بتحدٌد شروط وكٌفٌات ممارسة الحق فً  22-12مشروع قانون تنظٌمً رقم  

ه بناء إعدادوٌحدد هذا المشروع، الذي تم  تقدٌم العرائض إلى السلطات العمومٌة :
للعرٌضة، وشروط ممارسة حق تقدٌم  االدستور، تعرٌفمن  02على أحكام الفصل 

العرابض من طرؾ المواطنات والمواطنٌن الـمتمتعٌن بحقوقهم المدنٌة والسٌاسٌة 
 . والـمقٌدٌن فً اللوابح االنتخابٌة العامة

 

: تطبٌقا لمقتضٌات عملها آلٌاتقواعد تروم تؤطٌر تدخالت الحكومة وتنظٌم  إحداث 

المتعلق  22-00ر القانون التنظٌمً رقم اصدإ تممنه،  32الدستور، خصوصا الفصل 

، 5302مارس  04بتنظٌم وتسٌٌر أشؽال الحكومة والوضع القانونً ألعضابها، بتارٌخ 

 ٌحدد هذا القانون:و
 

 سٌر أشؽال الحكومة؛ تنظٌمالقواعد المتعلقة ب 
 

 الوضع القانونً ألعضابها؛ 
 

 حاالت التنافً مع الوظٌفة الحكومٌة و قواعد الحد من الجمع بٌن الـمناصب؛ 
 

و مهام الحكومة الجدٌدة من طرؾ الحكومة المنتهٌة والٌتها  عمالاألقواعد تصرٌؾ  
 قبل تنصٌبها من طرؾ مجلس النواب.

 

، صادقت الحكومة على سبعة عشر 5302شتنبر  55هكذا، منذ تنصٌبها، وإلى ؼاٌة و

بلثٌن ث( مشروع قانون، ومابة واثنٌن و022مشروع قانون تنظٌمً، ومابة وستة وخمسٌن )( 02)

 ( مراسٌم قوانٌن.3إلى ثمانٌة ) ضافةق بموجبه على اتفاقٌات دولٌة، باإلصاد( قانون 005ٌ)

 
 دور المجتمع المدنًتعزٌز . 1.1.3.3

   
تطبٌقا لمقتضٌات الدستور، واصلت الحكومة جهودها الرامٌة إلى إرساء مبادئ 

 لمواطنٌن والمجتمع المدنً.الفعالة ل مساهمةالالدٌمقراطٌة التشاركٌة الّداعٌة إلى 
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تكرٌسا  لؤلدوار الدستورٌة الجدٌدة للمجتمع المدنً وتعزٌزا  5302وقد شهدت سنة 

تشرٌعً جدٌد لها بعد التوصٌات التً أسفر عنها  إطار إعدادللدٌمقراطٌة التشاركٌة خاصة عبر 
 الحوار الوطنً حول المجتمع المدنً.

 
االستعداد لتنفٌذ مشروع القانون التنظٌمً المحدد لشروط وكٌفٌات ممارسة  إطاروفً 

الحق فً تقدٌم الملتمسات فً المجال التشرٌعً ومشروع القانون التنظٌمً المحدد لشروط 
برنامج عمل قٌد المصادقة فً البرلمان، أنجزت الحكومة  ابض الموجودٌنقدٌم العروكٌفٌات ت

 ٌتمحور حول األنشطة التالٌة:
 

نظام دلٌل مساطر  مشروع مرسوم بتطبٌق القانون التنظٌمً المتعلّق بالعرابض وكذا إعداد 
 ؛العرابض 

 

التنظٌمً الجدٌد فٌما ٌتعلّق  طارحملة إعبلمٌة، تواصلٌة وتحسٌسٌة حول اإل تنظٌم 
 بالمشاركة المواطنة؛

 

تنظٌم برنامج تكوٌن المكونٌن لفابدة أطر القطاعات الوزارٌة والجماعات الترابٌة  
 التنظٌمً الجدٌد للمشاركة المواطنة؛ طاروالمجتمع المدنً حول اإل

 

                  من" التً ستشمل كبل E-participationالتطوٌر التدرٌجً لؤلرضٌة المندمجة " 

"E-consultation"و "E-pétition"و "E-motion ،"لنظام تتبع وتقٌٌم تفعٌلها؛ إضافة 
 

حول  إطارتطوٌر سٌاسة التشاور العمومً من خبلل المصادقة على مشروع قانون  
 .التشاور العمومً

 

 :هما محورٌن أساسٌنترتكز على العدٌد من التدابٌر  إنجاز، 5302كما ستعرؾ سنة 
 

 عبر: حكامته تعزٌز وكذا المدنً المجتمع عمل وتقوٌة تثمٌن 
 

تطوٌر بوابة شراكة الدولة مع المجتمع المدنً الهادفة إلى تحسٌن الولوج، والشفافٌة  
 والحكامة الجٌدة فً منح التموٌل العمومً لفابدة منظمات المجتمع المدنً؛

 

 مركز إلعبلم وتوجٌه الفاعلٌن فً المجتمع المدنً؛ إحداث 
 

 أول تقرٌر حكومً حول الشراكة بٌن الدولة ومنظمات المجتمع المدنً؛ إنجاز 
 

تطوٌر برامج التكوٌن الرامٌة إلى تقوٌة القدرات التقنٌة  للفاعلٌن والمنظمات ؼٌر  
ٌّدة؛الحكومٌة فٌما ٌتعلق بالدٌمقراطٌة التشاركٌة والحكامة   الج

 

 ؛تنظٌم الٌوم الوطنً حول المجتمع المدنً ومنح جابزة المجتمع المدنً 
 

القانونً المتعلّق بالجمعٌات، وذلك من خبلل المصادقة على مشروع  طارإصبلح اإل 
 .مدونة منظمات المجتمع المدنً
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ذلك ، و البرلمان مع التفاعل وتقوٌة التشرٌعً المجال فً الحكومً العمل قدرات تعزٌز 
 عبر:

 

تطوٌر نظام مندمج لتتبع العمل التشرٌعً ولمراقبة العمل الحكومً ولتقٌٌم السٌاسات  
من خبلل إصبلح النظام الحالً لؤلسبلة وذلك العمومٌة بٌن البرلمان والحكومة 

البرلمانٌة. إذ أّن الؽاٌة من مثل هذا النظام تتمّثل فً تقوٌة التفاعل بٌن الحكومة 
خبلل وضع حّل مندمج " انترنٌت/انترانٌت" لتدبٌر وتتبعه عبر والبرلمان من 

 االنترنٌت.
 

دعم عمل الحكومة فً المجال التشرٌعً من خبلل تقوٌة تفاعل الحكومة مع المبادرة  
 التشرٌعٌة للبرلمان.

 

  وٌة المتقدمة والالتمركز اإلداريهالج. ..3.1.3
 

، اتسمت سنة 5300بتنزٌل مقتضٌات دستور طبقا للتوجهات الملكٌة السامٌة المتعلقة 

الربٌسٌة فً مجال تفعٌل الجهوٌة المتقدمة وتعزٌز  جراءاتباتخاذ مجموعة من اإل 5302

 البلتركٌز اإلداري. 
 

االختٌار االستراتٌجً للمؽرب العتماد الجهوٌة المتقدمة بموجب  5300كرس دستور 

" التنظٌم الترابً للمملكة تنظٌم المركزي،  ة من الفصل األول التً نصت على أناألخٌرالفقرة 
للجهات والجماعات الترابٌة  صٌقوم على الجهوٌة المتقدمة"، وكذلك الباب التاسع الذي خص

 .خرىاأل
 

تعزٌز دور الجهات وباقً  إلىٌهدؾ هذا االختٌار إلى تقوٌة المسلسل الدٌمقراطً و
الجماعات الترابٌة فً التنمٌة المندمجة والمستدامة على المستوى االقتصادي واالجتماعً 

 والثقافً والبٌبً. 
 

ثبلث قوانٌن تنظٌمٌة تهم على  5302المؽرب فً ٌولٌوز  صادق، طارفً هذا اإل

بالجهات، والقانون التنظٌمً علق المت 000-03 القانون التنظٌمً رقم شملتو الجماعات الترابٌة

 ،علق بالجماعاتالمت 000-03 علق بالعماالت واألقالٌم، والقانون التنظٌمً رقمالمت 005-03 رقم

 ا.مقتضٌاتهالنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المطبقة ل إعداد 5302ستشهد سنة و
 

مباشرة بعد المصادقة على هذه النصوص، تم تنظٌم أول انتخابات جهوٌة ومحلٌة فً ظل 
. وقد مكنت هذه العملٌة من انتخاب المجالس الجهوٌة والمحلٌة التً ستكون 5300الدستور 

 .الجهوٌة المتقدمةمسإولة عن تفعٌل مستجدات 
 

الجماعات الترابٌة استقبللٌة فً تروم القوانٌن التنظٌمٌة المذكورة باألساس منح مختلؾ 
التدبٌر وتوسٌع فً الصبلحٌات وإرساء لمبادئ التعاون والتضامن فٌما بٌنها وذلك عبر اعتماد 

 فً المجال. ةماٌزمتمقاربة تدرٌجٌة فً الزمن و
 

فً هذا الصدد، تنقسم اختصاصات الجماعات الترابٌة إلى اختصاصات ذاتٌة 
نقولة. ففٌما ٌخص الجهات، تهم هذه االختصاصات ما واختصاصات مشتركة واختصاصات م

 ٌلً:
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: تخص باألساس الرفع من جاذبٌة المجال الترابً وتقوٌة تنافسٌته االختصاصات الذاتٌة 
 زالمقاولة ومحٌطها وتحفٌ إنعاشاالقتصادٌة وتثمٌن والحفاظ على الموارد الطبٌعٌة و

إلى  ضافةالتعاون الدولً. باإل رة للدخل والمحدثة للشؽل وكذا تعزٌزداألنشطة الم
التكوٌن وكفاءات تدبٌر الموارد  عزٌزوت لمستدامةاختصاصات فً مٌادٌن التنمٌة ا

 البشرٌة؛
 

تهم مجاالت التنمٌة المستدامة والتشؽٌل والبحث العلمً التطبٌقً  االختصاصات المشتركة: 
السكن  إنعاشاألقطاب الفبلحٌة والمساعدة االجتماعٌة و إحداثوتؤهٌل العالم القروي و

  ؛االجتماعً والسٌاحة وحماٌة البٌبة
 

بالتجهٌزات والبنٌة التحتٌة ذات الطابع الجهوي،  األمرٌتعلق  االختصاصات المنقولة: 
 وبالصناعة والصحة والتجارة والتعلٌم والثقافة والطاقة والماء والبٌبة.

 

والتً ستتزامن مع أولى سنوات انتداب المجالس الجهوٌة الجدٌدة، ، 5302ستشكل سنة 

محطة التخاذ مجموعة من المبادرات التً ترمً إلى تعزٌز القدرات التدبٌرٌة والمالٌة لهذه 
 المجالس بما ٌمكنها من االضطبلع بالمهام التً خولها لها المشرع فً أحسن الظروؾ.

 

ا لمقتضٌات القانون التنظٌمً للجهة، ستشهد سنة وهكذا، وعلى المستوى المالً، وتنفٌذ
بداٌة الرفع التدرٌجً من الموارد المالٌة المحولة من طرؾ الدولة، والتً تتشكل حالٌا من  5302

من الضرٌبة على عقود  % 00 من حصٌلة الضرٌبة على الدخل والضرٌبة على الشركات و% 0

 03إلى مخصصات مالٌة فً أفق الوصول إلى  ضافةعلى التوالً باإل% 53و% 2 التؤمٌن إلى

 .5350مبلٌٌر درهم سنة 
 

من القانون  503و 554من الدستور، والمواد  035كما سٌتم، تفعٌبل لمقتضٌات الفصل 

 التنظٌمً للجهة، فتح حسابٌن خصوصٌٌن جدٌدٌن:
 

صندوق التؤهٌل االجتماعً، بهدؾ سد العجز فً المجاالت االجتماعٌة وفً البنٌات  
 والتجهٌزات. األساسٌةالتحتٌة 

 

صندوق التضامن بٌن الجهات، بهدؾ ضمان التوزٌع المتكافا للموارد المالٌة، قصد  
 التقلٌص من التفاوتات بٌن الجهات.

 

للجهوٌة مجموعة من  االستشارٌةتضمن الخطاب الملكً بمناسبة تنصٌب اللجنة و هذا
ٌقوم علٌها ورش الجهوٌة المتقدمة، من أبرزها تبنً ال تمركز إداري ٌمكن من تفادي  األسس

 بٌن الجماعات الترابٌة واإلدارات العمومٌة. االختصاصاتتداخل وتنازع 
 

مٌثاق وطنً حول  إعداددراسة تهدؾ إلى  إنجازوفً هذا الصدد، تقوم الحكومة ب
 تحقٌق األهداؾ التالٌة:  البلتمركز اإلداري، وٌتوخى من هذه الدراسة

 

وضع خرٌطة للمهام والهٌاكل الحالٌة للقطاعات الوزارٌة على المستوى البلمتمركز  
 وتقٌٌم آثار اختبلالتها على حسن أداء اإلدارة؛
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األمثل والمشترك )مراكز اإلعبلمٌات ومقرات الخدمات العمومٌة  االستؽبللتحدٌد فرص  
وتدبٌر الموارد البشرٌة والشراء الجماعً والمبارٌات،...( وتفوٌت بعض الخدمات 
للخواص )النقل و الصٌانة...( أو الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص على المستوى 

 البلمتمركز؛
 

 البلتمركز اإلداري؛ تحدٌد العوابق التً تحول دون تطبٌق 
 

وضع تصور حول نمط للحكامة ٌساعد على تفعٌل ورش البلتمركز اإلداري لٌواكب  
 ورش الجهوٌة المتقدمة؛

 
 القانونً البلزمٌن  لتفعٌل البلتمركز اإلداري. طارئللمنهجٌة محكمة و أرضٌة  إعداد 

 
 منها: ه حول عدة محاور نذكرإعدادمركز الذي سٌتم توسٌرتكز مشروع البل 

 
 ؛تنظٌم المصالح البلممركزة للدولة إعادة 

 

 ؛تدبٌر الممركز للموارد البشرٌة للدولة 
 

 ؛تجمعات مشتركة للوزارات إحداثعقلنة المصالح البلممركزة للدولة عبر  
 

 ؛التنسٌق بٌن المصالح البلممركزة للدولة تحت إشراؾ الوالة 
 

 .منظم إطارتطبٌق البلمركزٌة فً  
 

 إصالح القضاء وتعزٌز حقوق االنسان .2.1.3.3
 

 القضاء إصالح 
 

ً الذي لحكومللبرنامج ا بالنسبةأحد الركابز ذات األولوٌة  إصبلح النظام القضابً عدٌ
تعزٌز استقبللٌة وفعالٌة الجهاز القضابً وتخلٌق عمله وتكرٌس دولة الحق والقانون  ٌهدؾ إلى

 وكذا ترسٌخ وحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات.
 

وتطبٌقا لمٌثاق العدالة الذي تم تبنٌه، سٌرتكز عمل الحكومة على تحقٌق األهداؾ 
 االستراتٌجٌة التالٌة: 

 

توطٌد استقبلل السلطة القضابٌة من خبلل ضمان استقبللٌة المجلس األعلى للسلطة  
، ٌوجد فً طور المصادقة بالبرلمان مشروع قانون طارالقضابٌة. وفً هذا اإل

 االستقبللٌة اإلدارٌة والمالٌة لهذا المجلس؛تنظٌمً ٌكرس 
 

تخلٌق منظومة العدالة من خبلل الزٌادة فً أجور القضاة ووضع معاٌٌر عامة  
مشروع قانون تنظٌمً متعلق  (خاصة عند تدبٌر الوضعٌة المهنٌة للقضاة  أخرىو

قبة تعزٌز التفتٌش القضابً؛ مرا ؛)بالنظام األساسً للقضاة ٌوجد فً طور المصادقة
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وتقٌٌم النشاط المهنً لموظفً هٌبة كتابة الضبط وتخلٌق المهن القضابٌة من خبلل 
 حساب الودابع الخاص بالموثقٌن بصندوق اإلٌداع والتدبٌر؛ إحداث

 

 وفق الجنابٌة المسطرة مراجعة خبلل من والحرٌات للحقوق القضاء حماٌة تعزٌز 
 مكافحة آلٌات وتقوٌة تطوٌرو االحتٌاطً االعتقال ترشٌدو دولٌا المعتمدة المعاٌٌر
 أكبر مصداقٌة إعطاء إلى ٌهدؾ الشرعً الطب تنظٌم قانون مشروع إعدادو الجرٌمة
 ؛المدنً المجتمع جمعٌات مع التعاون تطوٌر وكذا الطبٌة والخبرات للشواهد

 

االرتقاء بفعالٌة ونجاعة القضاء وتسهٌل الولوج إلى الحقوق والعدالة عبر تطوٌر  
النظام القضابً وعقلنة الخرٌطة القضابٌة ومعالجة صعوبة المقاوالت ومراجعة 

 6102، تمٌزت سنة طارتعرٌفات عقود المفوضٌن القضابٌٌن. وفً هذا اإل
 "؛E-JUSTICE"البوابة اإللكترونٌة باالنطبلقة الفعلٌة لمشروع 

 
وارد البشرٌة من القدرات المإسساتٌة لمنظومة العدالة عبر تؤهٌل وتكوٌن الم تطوٌر 

خبلل التكوٌن األساسً وتحسٌن مستوى وفعالٌة التكوٌن المستمر، وذلك بالنسبة 
، سٌتواصل بناء طارلجمٌع  الهٌبات المهنٌة التابعة للمجال القضابً. وفً هذا اإل

 ؛ 6104المقر الجدٌد للمعهد العالً للقضاء إلى ؼاٌة سنة 
 

من خبلل استخدام التكنولوجٌات الحدٌثة فً  تحدٌث اإلدارة القضابٌة وتعزٌز حكامتها 
 .6161أفق تحقٌق المحكمة الرقمٌة لسنة 

 

  اإلنسان بحقوق المكلفة المإسسات دعم 
 

ٌواصل المؽرب التزامه الرامً إلى احترام القانون والمعاهدات الّدولٌة وتكرٌس 
ارتكز عمل الّدولة أساسا  طارالمكتسبات المتعلقة بالنهوض و حماٌة حقوق االنسان. و فً هذا اإل

بكّل من المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان و المندوبٌة  األمرعبر مإسستٌن متكاملتٌن، و ٌتعلّق 
 .         الوزارٌة لحقوق اإلنسان

 

 فٌما، 5302وتتلخص أهـم منجزات وأنشطة المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان بالنسبة لسنة 

 ٌلً: 
    

القانونً الذي ٌنظم العملٌات االنتخابٌة وكذا  طاراإلنشـر مذكرة عامة بخصوص  
إلى إبداء الرأي  ضافةحول النسخة األولى من مشروع مدونة الصحافة والنشر، باإل

الذي ٌؽٌر وٌتمم  53-01حول العدٌد من النصوص القانونٌة )مشروع قانون رقم 
مشروع القانون  إلى ضافةمقتضٌات القانون الجنابً المتعلق بمحاربة اإلرهاب، باإل

المتعلق بشروط وكٌفٌات ممارسة الحق فً تقدٌم الملتمسات  31-01التنظٌمً رقم 
 فً المجال التشرٌعً......(؛

 

وذلك باعتماد  6102المساهمة فً المراقبة المستقلة للمواعٌد االنتخابٌة خبلل سنة  
 .تهاهٌبة وطنٌة ودولٌة لمراقب 10
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تعمٌق التفكٌر حول وضع آلٌة وطنٌة لمنع  علىمنصبا  5302وٌبقى الرهان خبلل سنة 

 أشكالالبروتوكول االختٌاري التفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من  إطارالتعذٌب الذي ٌدخل فً 
المرتبطة  جراءاتإلإلى وضع مجموعة من ا ضافةالمعاملة القاسٌة أو البلإنسانٌة أو المهٌنة باإل

 فظة على الذاكرة واألرشٌؾ والتارٌخ.   بالمحا
      

ستقوم المندوبٌة  5302-5305االستراتٌجً برنامج عملها ، وتماشٌا مع طاراإلوفً نفس 

 عبر المحاور االستراتٌجٌة التالٌة: 5302برسم سنة  هذا البرنامجالوزارٌة لحقوق اإلنسان بتفعٌل 
 

 عبر: اإلنسان حقوق وحماٌة تعزٌز مواكبة 
                                                       

مقراطٌة وحقوق اإلنسان ٌتفعٌل وتتبع وتقٌٌم المخطط الوطنً فً مجال الد 
 أرضٌة لتطوٌر ثقافة حقوق اإلنسان؛ إعدادو
 

مواكبة العمل على انسجام الترسانة القانونٌة مع مقتضٌات الدستور والمعاٌٌر  
 الدولٌة؛

 

الدوري الشامل وعن المعاهدات  البحثتتبع تفعٌل التوصٌات المنبثقة عن  
 والمساطر الخاصة؛ 

 

 حقوق اإلنسان فً السٌاسات العمومٌة.    إدماجتطوٌر منظومة لتتبع وتقٌٌم  
 

وذلك بتطوٌر الشراكة مع المجتمع تفعٌل الحوار مع األطراف المغربٌة المعنٌة  
لمقترحة من طرؾ المنظمات ؼٌر الحكومٌة والتً المدنً خاصة تموٌل المشارٌع ا

تهدؾ إلى حماٌة وتروٌج ثقافة حقوق اإلنسان وكذا تطوٌر برامج التكوٌن لفابدة 
 لٌاتالدولٌة لحقوق اإلنسان وخصوصا اآل لٌاتالمجتمع المدنً وتقوٌة تفاعله مع اآل

 األممٌة؛
 

الجهوٌة  لٌاتنسان واآلمع منظومة األمم المتحدة لحقوق اإل تقوٌة تفاعل الحكومة 
لحقوق اإلنسان والحوار والتعاون مع المإسسات األوروبٌة والمنظمات ؼٌر 

 .  األجنبٌة األبحاث ومراكز عاتالحكومٌة الدولٌة والجام
    

   تؤطٌر الحقل الدٌنً .1.3.3. 
 

هٌكلة الحقل الدٌنً، التً تم اعتمادها تحت القٌادة  إعادةترتكز استراتٌجٌة إصبلح و
 الرشٌدة لجبللة الملك، أمٌر المإمنٌن، على المحاور التالٌة: 

 

تكرٌس إشعاع النموذج المؽربً فً مجال تدبٌر الشإون اإلسبلمٌة وتعزٌز التؤطٌر   
 مراكز جدٌدة للتكوٌن؛ إطبلقالدٌنً من خبلل 

 

 مؽربٌة والدول اإلفرٌقٌة فً المجال الدٌنً؛تعزٌز التعاون بٌن المملكة ال 
 

الدٌنً وخاصة القٌمٌن  شؤنتعزٌز التوعٌة فً المجال الدٌنً وتؤهٌل المتدخلٌن فً ال 
 الدٌنٌٌن؛
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 المساهمة فً أنشطة محو األمٌة؛ 
 

 بناء وترمٌم المساجد والمركبات الدٌنٌة والثقافٌة ؛ 
 

 .مإسسات التعلٌم العتٌق فً منظومة التعلٌم الوطنٌة إدماجتؤهٌل و 

 
 ٌلً: ، كما5302 سنة خبلل اتنجازاإل تلخٌص أهم ، ٌمكنطاروفً هذا اإل

 
التً تهدؾ إلى تنسٌق جهود العلماء  مإسسة محمد السادس للعلماء األفارقة إحداث  

المسلمٌن بكل من المؽرب وباقً الدول اإلفرٌقٌة. كما تهدؾ هذه المإسسة إلى تنشٌط 
الحركة الفكرٌة والعلمٌة والثقافٌة فً المجال اإلسبلمً وتوطٌد العبلقات التارٌخٌة التً 

قٌم اإلسبلم  تجمع المؽرب وباقً دول افرٌقٌا والعمل على تطوٌرها من أجل ترسٌخ
 السمحة ونشرها وكذا التشجٌع على إقامة المراكز والمإسسات الدٌنٌة والعلمٌة والثقافٌة؛

 
تنظٌم جامعة القروٌٌن من أجل تعزٌز البحث العلمً وتوسٌع نطاق اختصاصها،  إعادة 

والذي سٌشمل المعاهد والمإسسات التالٌة: " مإسسة دار الحدٌث الحسنٌة " و" معهد 
محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنٌة " و" معهد محمد السادس لتكوٌن األبمة 

ملكً للبحث فً تارٌخ المؽرب " و"معهد الفكر والمرشدٌن والمرشدات " و" المعهد ال
 والحضارة اإلسبلمٌة " و" جامع القروٌٌن " ؛

 
 تعزٌز تمثٌلٌة المرأة فً مجال التؤطٌر الدٌنً من خبلل الرفع  من عدد العالمات بالمجلس 

 المحلٌة؛ العلمٌة األعلى والمجالس العلمً
 

والمرشدات بطاقة استٌعابٌة تبلػ تدشٌن معهد محمد السادس لتكوٌن األبمة والمرشدٌن  
 طالب مقٌم؛ 233

 

وراشات تكوٌن علماء على أعلى مستوى بهدؾ محاربة نزعات التطرؾ وتشجٌع  إطبلق 
 خطاب االعتدال والتسامح؛

 

مسجدا  02بناء  إعادةمسجدا و  52تعزٌز البنٌة التحتٌة ألماكن العبادة من خبلل بناء  

المساجد اآلٌلة  الوطنً لتؤهٌل البرنامج إطارمسجدا فً  022مسجدا وتؤهٌل  232وتجهٌز 

 للسقوط وترمٌم المسجد الداخلً بفاس وصومعة حسان؛
 

وذًاسج  ذافُالندذأهُم يإعغاخ انرعهُى انعرُق يٍ خالل تُاء شالز يإعغاخ ًَىرجُح تكم يٍ  

 اكش وذىععح انًعهذ انذٍَُ تانذاس انثُضاء؛وجشعُف٬ وتُاء داس انطانثح تًش
 

 تُاء شالز يشكثاخ دَُُح وشقافُح تكم يٍ عال وتُجشَش وذاوسَشخ ويىاطهح أشغال تُاء األياَح 

وكزا ذشيُى  تانشتاط وانًعهذ انًهكٍ نهثذس فٍ ذاسَخ انًغشب األعهً انعهًٍ نهًجهظ انعايح

 يجًىعح يٍ انًًرهكاخ انذثغُح؛
 

يىاطهح انجُم انصاٍَ يٍ تشَايج يذى األيُح تانًغاجذ انزٌ َرًُض تاعرعًال انركُىنىجُا انذذَصح  

 نهًعهىياخ. 
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 التالٌة: األساسٌةالعملٌات  إنجازب 5302تتمٌز سنة سهذا،  و

 
 تعزٌز استراتٌجٌة التعاون وإشعاع النموذج المؽربً من خبلل: 

 
 االنطبلقة الفعلٌة لمإسسة محمد السادس للعلماء األفارقة؛ إعطاء 

 
الرفع من عدد طلبة الدول اإلفرٌقٌة على مستوى معاهد ومراكز التكوٌن فً المجال  

الدٌنً. وفً هذا الصدد ستعرؾ الطاقة االستٌعابٌة لمعهد محمد السادس لتكوٌن 
 من جنسٌات مختلفة؛طالب  0.111األبمة والمرشدٌن والمرشدات ارتفاعا ٌناهز 

 

طبع ونشر النسختٌن العربٌة والفرنسٌة للمصحؾ الشرٌؾ لفابدة الدول اإلفرٌقٌة   
 .الشقٌقة

 

مواصلة الجهود الرامٌة إلى تحسٌن الوضعٌة المادٌة والخدمات االجتماعٌة لفابدة القٌمٌن  
 الدٌنٌٌن؛

 

والمرشدات لٌصل العدد الرفع من عدد المستفٌدٌن من برنامج التكوٌن األولً لؤلبمة  
(، وذلك بمضاعفة عدد 5303/5302برسم  533فً السنة ) بدال من  523اإلجمالً إلى 

 مرشدة؛ 033إلى  23المرشدات طبقا للتوجٌهات الملكٌة السامٌة، لٌنتقل من 
 

 إطارمسجدا فً  025مسجدا وتؤهٌل وترمٌم  32بناء  إعادةمسجدا و 00برمجة بناء  

المساجد اآلٌلة للسقوط وكذا تجهٌز مجموعة من المساجد بالوسط  تؤهٌلالوطنً ل البرنامج

 الحضري والقروي خصوصا على مستوى األحٌاء الهامشٌة؛
 

تعزٌز التؤطٌر الدٌنً من خبلل الرفع من الدعم الممنوح للرابطة المحمدٌة للعلماء وذلك  
 من أجل تموٌل استراتٌجٌتها الجدٌدة؛

 

هٌز مإسسات التعلٌم العتٌق وتنظٌم دورات التكوٌن المستمر مواصلة برنامج بناء وتج 
 لفابدة المدرسٌن واإلدارٌٌن؛

 

برنامج  إطبلقإلى  ضافةالرفع من عدد المستفٌدٌن من برنامج محو األمٌة بالمساجد، باإل 
 التؤطٌر عن بعد؛

 

 والحاجب.برمجة بناء ثبلث مركبات دٌنٌة وثقافٌة بكل من قلعة السراؼنة والعرابش  
 

  تحسٌن حكامة السٌاسات العمومٌة .1.3.3
 

 تحدٌث اإلدارة العمومٌة .1.1.3.3
 

ٌندرج تحدٌث اإلدارة العمومٌة ضمن الـمحاور ذات األولوٌة فً البرنامج الحكومً. 
وتهدؾ إلى تحسٌن فعالٌة اإلدارة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن وللمقاولة من أجل 

 خدمة عمومٌة عالٌة الجودة. 
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 التً تتمحور حول التدابٌر التالٌة: جراءاتوفً هذا الصدد، ستواصل الحكومة تفعٌل اإل
 

 عبر : البشري الرأسمال تثمٌن 
 

" المدرسة الوطنٌة العلٌا لئلدارة" ٌحل محل كل من  سمىمعهد إداري جدٌد ٌ إحداث 
 المدرسة الوطنٌة لئلدارة و المعهد العالً لئلدارة؛

 

 نشر مرسوم جدٌد ٌتعلق بالتكوٌن الـمستمر؛ 
 

 تطبٌقه؛ آلٌاتو تفعٌل إصبلح أنظمة التقاعد 
 

مواصلة المراجعة الشاملة للنظام العام للوظٌفة العمومٌة، بتعاون مع الشركاء  
 ؛ اتباالحستقدٌم على النتابج والمرتكز التدبٌر  مبلبمته مع مقاربة هدؾاالجتماعٌن، ب

 

 تعمٌم نظام موحد للتدبٌر التوقعً للوظابؾ والكفاءات باإلدارات العمومٌة؛ 
 

لموظفٌن عبر تبسٌط مسطرة وضعٌة اإللحاق وتفعٌل الوضع رهن تشجٌع حركٌة ا 
 االنتشار؛ إعادةاإلشارة و

 

تفعٌل نظام جدٌد للتوظٌؾ بالوظٌفة العمومٌة عن طرٌق التعاقد ٌمكن اإلدارات من  
 مشارٌع خاصة ؛ إنجاز إلٌهاتوظٌؾ كفاءات عالٌة ٌسند 

 

 تفعٌل دور مرصد مقاربة النوع والمناصفة؛ 
 

 منظومة التعٌٌن بالمناصب العلٌا ومناصب المسإولٌة؛مراجعة  
 

 عمالاألمشارٌع قوانٌن تتعلق ب إعدادتعزٌز الحماٌة االجتماعٌة لعموم الموظفٌن عبر  
 اض المهنٌة، وكذا التعوٌض عن العجز. األمراالجتماعٌة، والحوادث المصلحٌة و

 
وتفعٌل مضامٌن القانون عبر إصدار مٌثاق المرافق العمومٌة  تعزٌز الحكامة الجٌدة 

استراتٌجٌة الحكومة  إحداثالمرتقب المتعلق بالحق فً الحصول على المعلومات وكذا 
 محاربة والوقاٌة من الرشوة .ب المتعلقة

 

ذات الصلة بالمواطن والمقاولة وفق مقاربة تواصلٌة جدٌدة  اإلدارٌة المساطر تبسٌط 
 .ونشر  دالبل مبسطة للمساطر إعدادالبرامج اإلذاعٌة و التلفزٌة و علىترتكز 

 

نظام شامل لتطوٌر االستقبال باإلدارات  إحداثعبر  تحسٌن استقبال ومعالجة الشكاوى 
مرسوم ٌتعلق  صدورالعمومٌة على المستوٌٌن المركزي والمصالح الخارجٌة وعبر 
 بتدبٌر شكاٌات المواطنٌن باإلدارات العمومٌة والجماعات الترابٌة.

  

الذي ال ٌمكن أن ٌتم بمنؤى عنه تبسٌط المساطر اإلدارٌة، و  اإلدارة اإللكترونٌةتطوٌر  
ذلك عن طرٌق تطوٌر الخدمات على الخط وتشجٌع اإلدارة اإللكترونٌة عبر تنظٌم جابزة  

 "امتٌاز" بشكل سنوي.
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 حكامة وتحسٌن العمومٌة والمقاوالت المإسسات مراقبة إصالح .1.1.3.3
 والخاص العام القطاعٌن بٌن الشراكة وتشجٌع العمومٌة المحفظة

 

تتعلق األوراش الربٌسٌة فً مجال إصبلح مراقبة المإسسات والمقاوالت العمومٌة 
 :وتحسٌن حكامة المحفظة العمومٌة ب

 
 العمومٌة والمقاوالت المإسسات على للدولة المالٌة والرقابة الحكامة آلٌات إصالح 

 
الذي عرفه القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة والذي ٌروم ذلك مع  اإلصبلحٌتماشى هذا 

تقوٌة مقروبٌة التدخل العمومً وتوجٌهه صوب تحقٌق النتابج المحددة بشكل واضح ومسبق، مع 
 ضمان شفافٌة أكبر لمٌزانٌات المحفظة العمومٌة وحكامتها.  

 

ات تهم الحكامة والرقابة فً هذا الصدد تحسٌن هإعدادالتً تم وٌتضمن مشروع القانون 
ه ضمان مساهمة أحسن لقطاع شؤنالمالٌة للدولة على المإسسات والمقاوالت العمومٌة، ما من 

اقتصادي   -المإسسات والمقاوالت العمومٌة فً الدٌنامٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والنمو السوسٌو
 للببلد وعصرنتها. 

 

 للحكامة الجٌدة الممارسات مٌثاق تفعٌل 
 

عملٌة تفعٌل مٌثاق الممارسات الجٌدة لحكامة المإسسات  5302استرسلت خبلل سنة 

( مإسسة 03بلثٌن )ث، اعتمدت األجهزة التداولٌة بنوالمقاوالت العمومٌة. هكذا، وإلى حد األ

ومقاولة عمومٌة مخططات لتحسٌن الحكامة. كما عرفت هذه المإسسات والمقاوالت العمومٌة 
عدد من اللجان المختصة وخاصة لجنة  إحداثارسات الحكامة عبر تحسنا ملحوظا فً مم

 االفتحاص ولجنة الحكامة.
 

إؼناء مواقعها على شبكة اإلنترنت بعدد من المإسسات والمقاوالت العمومٌة  قامتكما 
 آلٌاتعبر نشر المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة من بٌنها تؤلٌؾ وتسٌٌر أجهزة الحكامة، ووضع 

 تدبٌر المخاطر من خبلل اعتماد خرابطٌة المخاطر وتقوٌة رقمنة مساطرها.
 

 العمومٌة والمقاوالت والمإسسات الدولة بٌن السنوات المتعددة التعاقدٌة العالقات تعمٌم 
 

تمكن العبلقات التعاقدٌة بٌن الدولة والمإسسات والمقاوالت العمومٌة من تحدٌد األهداؾ 
ة وذلك بتناؼم مع التوجهات الحكومٌة، وإقامة برامج العمل األخٌروالعملٌاتٌة لهذه االستراتٌجٌة 

التً تنتج عن ذلك، وضمان االستدامة االقتصادٌة والمالٌة للمإسسة المعنٌة أخذا بعٌن االعتبار 
تطورها، وتعزٌز جهود التحكم فً التحمبلت وتقٌٌم الثروة بما ٌتبلءم مع تحسٌن  آفاقمحٌطها و

 دمة المقدمة للمواطن.الخ
 

تحسٌن البنٌة العامة للعقود عبر تحدٌد أمثل  التً تهدؾ إلىهكذا، ٌتواصل بذل الجهود 
، للتقٌٌم والمتابعة بشكل دوري منتظم آلٌاتا وتحدٌدا وعد أكثرحت صبلبللتزامات المتبادلة والتً أ

 بمساندة مكاتب دراسات متخصصة فً بعض الحاالت.ذلك و
 

 وتهم العقود جارٌة التنفٌذ المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب 
 ( ومجموعة برٌد المؽرب5303-5303( ووكالة تهٌبة ضفتً أبً رقراق )5303-5302)
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( والخطوط 5302-5300( والوكالة المستقلة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش )5300-5302)

( والشركة 5302-5303تب الوطنً للسكك الحدٌدٌة )( والمك5302-5300الملكٌة المؽربٌة )

 (.5302-5333الوطنٌة للطرق السٌارة بالمؽرب )
 

 الخاص و العام القطاعٌن بٌن الشراكة دعم 
 

بٌن القطاعٌن العام والخاص، لشراكة القانونً المنظم ل طاراستكمال اإل 5302شهدت سنة 

 55الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص بتارٌخ  المتعلق بعقود 32-05 رقم القانون صدورعبر 

 للقانون المذكور بتارٌخ فاتح ٌونٌو من نفس السنة. 5-02-32وكذا المرسوم التطبٌقً  5302ٌناٌر
 

ه وفق مقاربة تشاركٌة شملت مختلؾ المتدخلٌن بما فٌهم إنجاز، الذي تم طاروٌروم هذا اإل
المإسسات والمقاوالت العمومٌة والقطاعات الوزارٌة المعنٌة وكذا المإسسات المالٌة الدولٌة و

عام موحد ومحفز لتنمٌة الشراكات بٌن القطاعٌن العام  إطارالخبراء الوطنٌٌن والدولٌٌن، تحدٌد 
 والخاص بالمؽرب لفابدة الدولة والمإسسات التابعة لها وكذا المقاوالت العمومٌة.

 

 ونً فً:القان طاروتتمثل أهداؾ هذا اإل
 

وإسناد وتتبع مشارٌع الشراكات بٌن القطاعٌن العام  عدادإلالعام  طاراإل توحٌد 
 والخاص؛

 
تحفٌزا بؽرض تطوٌر اللجوء للشراكات بٌن القطاعٌن العام  أكثر إطاروضع  

 ؛ةتجارٌال ؼٌروالخاص فً مختلؾ القطاعات ذات األهمٌة بما فٌها القطاعات 
 

واألجانب من رإٌة أوضح من أجل تطوٌر الشراكات بٌن تمكٌن المستثمرٌن المؽاربة  
 جدٌدة لتدبٌر الصفقات العمومٌة. آلٌات إحداثإلى  ضافةالقطاعٌن العام والخاص، باإل

 

القانونً والعملٌاتً الكفٌل بتنمٌة اللجوء للشراكات بٌن  طار، وبهدؾ إتمام اإلوهكذا
ل المنهجٌة التً تروم تقوٌة اللجوء مجموعة من الدالب إعدادالقطاعٌن العام والخاص، تم 

للشراكات بٌن القطاعٌن العام والخاص. وٌتم حالٌا تحٌٌن هذه الدالبل، بمساندة من الخبراء 
تتعلق بكٌفٌات فحص  أخرىدالبل  إعدادالمخولٌن من طرؾ البنك اإلسبلمً للتنمٌة. كما ٌرتقب 

 ومعالجة تقارٌر التقٌٌم القبلً لمشارٌع عقود الشراكات بٌن القطاعٌن العام والخاص.
 

 اٌّطبثمخ ِغ ِؼبٍَز اٌّسبسجخ اٌذوٌَخ 
 

 :ما ٌلً تهم الجهود المبذولة فً هذا المنحى
 

النظام  بانخراط األمرٌتعلق و ورش مطابقة المدونة العامة للتنمٌط المحاسباتً: 
تطور المعاٌٌر الدولٌة، مما سٌسهم فً تحسٌن مناخ  مسلسلالمحاسباتً الوطنً فً 

 ؛فً ببلدنا عمالاأل
 

موحد  إطارٌروم هذا المشروع وضع و: مشروع قانون حول الحسابات المجمعة 
لمحاسباتٌة على المستوى الوطنً. التجمٌع الحسابات، بما ٌسمح بانسجام الممارسات 
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أٌضا من التوفر على معلومات محاسباتٌة ومالٌة بمواصفات و سٌمكن هذا المشروع 
 ؛عالٌة، خاصة بالنسبة لوحدات النفع العام وكذا تٌسٌر مقارنة أدابها

 

المنظمة المهنٌة  إحداثمشروع قانون ٌتعلق بتنظٌم مهنة محاسب معتمد وب 
تً هٌكلة هذه المهنة عبر سد الثؽرات ال إعادة: وٌهدؾ إلى للمحاسبٌن المعتمدٌن

 الحالً لصفة المحاسب المعتمد. طارتشوب اإل
 

ات المنجزة فً التقرٌر الخاص بقطاع المإسسات اإلصبلحوسٌتم عرض تفاصٌل 
 العمومٌة المرافق لمشروع قانون المالٌة. والمنشآت
 

 العقارٌة السٌاسة إصالح  .......3
 

تحدٌث وتحسٌن تدبٌر الثروة العقارٌة للدولة، تم الشروع فً إصبلحات  إطارفً 
 وعملٌات تتعلق بالمحاور الربٌسٌة التالٌة:

 
 العمومٌة ٌزاتهوالتج المنتج االستثمار دعم 

 

من العقار العمومً لمواكبة دٌنامٌة التنمٌة  هكتارا 203تمت تعببة مساحة إجمالٌة تبلػ 

استثمارات تبلػ  إنجاز منالعقاري  وعاءتعببة هذا المكنت االقتصادٌة واالجتماعٌة للببلد. بحٌث 
 منصب شؽل مباشر. 009332 إحداثملٌون درهم و 29002قٌمتها 

 

برنامج  إطارمنطقة صناعٌة فً  إنجازوتتعلق المشارٌع الكبرى التً تمت الموافقة علٌها ب
"طنجة الكبرى"، وتهٌبة سهل واد مرتٌل، وإنشاء قطب جهوي للمنتجات الؽذابٌة واللوجستٌك فً 

 برنامج "الرباط مدٌنة األنوار". إطار
 

ن ٌالشراكة ب إطاركذلك بمواصلة مواكبة تنمٌة القطاع الفبلحً، فً  5302تمٌزت سنة 

 إطارعبر وضع أراضً فبلحٌة رهن إشارة المستثمرٌن فً وذلك القطاعٌن العام والخاص، 
، 5302األول من سنة  األسدوستؤجٌر طوٌل األمد. وبلؽت المساحة اإلجمالٌة المإجرة برسم 

 منصب شؽل. 09043 إحداثملٌون درهم ٌتوخى  230هكتارا  باستثمار إجمالً بقٌمة  59342
 

لئلدارات العمومٌة قصد إقامة هكتار  32على مستوى آخر، تم تخصٌص مساحة تبلػ 

  تجهٌزات عمومٌة.
 

 للدولة العقارٌة األمالك وحماٌة تصفٌة 
 

 أشؽال مواصلة تمت وحماٌته، للدولة الخاص للملك  القانونٌة الوضعٌة تصفٌة إطار فً
 الوطنٌة الوكالة مع التنسٌق وكذا الطبوؼرافٌة، األشؽال تفوٌض عبر للدولة الخاص الملك تسجٌل

ٌونٌو  شهر ؼاٌة متم وإلى ،طاراإل هذا فً. والخرابطٌة العقاري والمسح العقارٌة للمحافظة
 .هكتارا 4349534 المسجلة العقارٌة األمبلك بالتالً لتبلػ هكتارا، 49432 تسجٌل تم ،5302

 
قاعدة بٌانات األمبلك العقارٌة وتدبٌر وتتبع  صفٌةتواصل الجهود من أجل تسكما 

، 5302متم  شهر ٌونٌو من سنة ؼاٌة إلى وابٌة بهدؾ الحفاظ على مصالح الدولة. النزاعات القض
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هكتارا، فً حٌن تم الحكم ضد  422منازعة قضابٌة تتعلق ب 20تم الحكم لصالح الدولة فً 

 هكتارا. 50ملؾ تتعلق ب  00الدولة فً 
 

 الدولة ألمالك الدٌنامٌكً التدبٌر 
 

العابدات الجد ضعٌفة )مساكن ٌعود بناإها ألربعٌنٌات باشرت الدولة تفوٌت المساكن ذات 
وخمسٌنٌات القرن المنصرم( وفق األنظمة المعمول بها، مع استهداؾ الفبات االجتماعٌة ذات 

 الدخل الضعٌؾ التً تشؽل هذه المساكن، عبر:
 

نطاق سعري محفز بحسب أصناؾ المساكن وبحسب األحٌاء ) ٌتم تفوٌت  إعداد 
 ؛ثمن خبرة( الوحدات المتواجدة فً األحٌاء العصرٌة وفق

 

 ؛شهرا ابتداء من اإلشعار، للقٌام بعملٌة الشراء 61منح أجل  
 

  .6102س األول من سنة ووحدة خبلل األسد 311هكذا، تم بٌع  
 

 المخزنٌة األمالك مداخٌل وتحسٌن العقارٌة المحفظة مردودٌة من الرفع 
 

ملٌون درهم   425مبلػ  5302بلؽت عابدات األمبلك المخزنٌة عند نهاٌة شهر ؼشت 

 .% 5، بزٌادة 5303نفس الفترة من سنة  خبللملٌون درهم  403مقابل 
 

من أجل تحسٌن هاته العابدات والرفع من مردودٌة تحصٌلها، تم تفعٌل نظام ٌهدؾ إلى 
 المحتملة للموارد، والتتبع، والتنسٌق بؽٌة تحصٌل دٌون أمبلك الدولة.  قعإحصاء وتحدٌد الموا

 

 الدولة ألمالك مدونة مشروع إعداد 
 

فعالة النتظارات  استجابةو بهدؾ ضمان مواكبة أمثل للدٌنامٌة الوطنٌة لبلستثمار
مشروع  مدونة ألمبلك الدولة، تتمثل أهدافها  إعداددراسة لوضع تصور و إطبلقالشركاء، تم 

 فً: 
 

 الملك الخاص للدولة وتوضٌح نظامه القانونً؛ حدٌدت 
 

 تبسٌط وتحدٌث األنظمة والمساطر المتعلقة بتدبٌر الملك الخاص للدولة؛و تحٌٌن 
 

صٌاؼة وتجمٌع مشارٌع النصوص المتعلقة بالملك الخاص للدولة وبمساطر األمبلك  
 ق ترتٌب موضوعً. المخزنٌة، وف

 

 األمنٌة الحكامة تقوٌة ......2
 

فً سٌاق وطنً ودولً ٌتمٌز بتنامً التهدٌدات والتحدٌات األمنٌة، ٌندرج عمل الحكومة 
ضرورة الحفاظ على درجة من الٌقظة على مستوى كل الهٌبات  إطارفً  5302برسم سنة 

 العاملة فً المٌدان األمنً.   
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تعاون وثٌق بٌن كل  إلى أدتعدة مبادرات  إطبلقتمٌزت ب 5302ٌجدر بالذكر أن سنة 

التراب الوطنً ضد العملٌات والمخططات  حماٌةالمتدخلٌن فً المٌدان األمنً مما مكن من 
ها المساس بالمصالح الدٌموقراطٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة للمملكة. فً شؤناإلجرامٌة التً من 

عٌل مخطط "حذر" الذي ٌؽطً مجموع التراب الوطنً وجبت اإلشارة إلى تف ،هذا الصدد
المكتب المركزي للتحقٌقات  إحداثهذه السنة، ب توباألخص المواقع الحساسة. كما تمٌز

الحكامة األمنٌة الجٌدة، تماشٌا مع األحكام الدستورٌة التً  منظومة لتعزٌزالقضابٌة، كلبنة إضافٌة 
 تكرس مبادئ الدٌموقراطٌة ودولة الحق والقانون. 

 
، أساسا، باالستفادة من المكتسبات التً تم تحقٌقها فً مجال الحكامة 5302وستتمٌز سنة 

 تلؾ الهٌبات األمنٌة. معدات مخلاالنتشار والتعزٌز الناجع للموارد البشرٌة و  إعادةاألمنٌة عبر 
 

كم تتوقع هٌبة الوقاٌة المدنٌة تعزٌز قدراتها على المستوى الترابً بؽرض تحسٌن 
 تدخبلتها، باألخص أثناء الحوادث والكوارث الطبٌعٌة. 

 
 الدبلوماسً وتعزٌز العمل الخارجً للمغرب االشعاع .1.3.3. 

 
ة، األخٌرشهدتها السنوات  التًمواكبة المتؽٌرات اإلقلٌمٌة والدولٌة المتسارعة،  أجل من

النموذج المؽربً، ت مع إشعاع وبؽٌة االستفادة من الفرص التً تتٌحها هذه التحوالت التً تزامن
تقود الحكومة استراتٌجٌتها فً مجال العمل الدبلوماسً، وفقا لتوجٌهات جبللة الملك، الذي ٌضع 

تؤكٌد هذه اإلرادة فً الخطاب  إعادةمل الدبلوماسً فً قلب األولوٌات الحكومٌة. وقد تمت الع
إٌظز فٌ أسٍوة وروخھبد  ئػبدحػٍّٕب ػٍي  "...:، بمناسبة عٌد العرش5302ٌولٌو  03الملكً ل 

اٌؼًّ اٌذثٍوِبسٌ اٌوـٌٕ، ِغ االٌزشاَ ثبٌّجبدب اٌثبثزخ اٌزٌ ٍزرىش ػٍَھب اٌّغزة فٌ ػاللبره اٌخبرخَخ، 
 ".واٌّزّثٍخ فٌ اٌػزاِخ واٌزؿبِٓ واٌّػذالَخ

 

 هكذا، ٌتمحور العمل الدبلوماسً للحكومة حول الخمس محاور الربٌسٌة التالٌة:
 

 للدفاع عن الوحدة الترابٌة للمؽرب؛ التعببة المستمرة 
 

جنوب، -تكرٌس المقاربة الدبلوماسٌة االستراتٌجٌة الهادفة إلى تعزٌز التعاون الفعال جنوب 
خاصة مع الدول األفرٌقٌة. فً هذا الصدد، مكنت الزٌارات العدٌدة التً قام بها جبللة 

التعاون االقتصادي القابم على لعدد من دول القارة األفرٌقٌة من تطوٌر نموذج  الملك
 دٌنامٌة فً العبلقات مع عدد من هذه البلدان؛ إحداثاالستفادة المتبادلة و

 

الدفع االستراتٌجً بدبلوماسٌة اقتصادٌة جدٌدة كفٌلة بتقوٌة إشعاع ومكانة اقتصادنا على  
ها الساحة المستوٌٌن اإلقلٌمً والدولً، أخذا بعٌن االعتبار التحوالت العمٌقة التً تشهد

 الدولٌة؛
 

اندماجه مع  إطارتطوٌر الشراكات التً تربط المؽرب بدول االتحاد األوربً، وذلك فً  
 متوسطً؛-محٌطه األورو

 

 تعزٌز وتوسٌع عبلقات المؽرب الثنابٌة واإلقلٌمٌة مع مختلؾ الشركاء؛ 
 

 دعم وتشجٌع الدبلوماسٌة الثقافٌة. 



 2016ِــطـزوع لــبٔــوْ اٌّــبٌـَــخ ٌســٕـخ 

 139   مذكرة تقدٌم
  

 

 ب: 5302خبلل سنة تتعلق أهم منجزات العمل الدبلوماسً 
 

، وفقا لتوجٌهات جبللة الملك، لرقم هاتفً دولً أخضر تم وضعه رهن االنطبلقة إعطاء 
إشارة أفراد الجالٌة المؽربٌة المقٌمٌن بالخارج الستقبال شكاٌاتهم المتعلقة بالخدمات 

 القنصلٌة المقدمة من طرؾ مختلؾ المصالح القنصلٌة بالخارج؛
 

 للجالٌة المؽربٌة المقٌمة بالخارج وتبسٌط المساطر؛تحسٌن الخدمات المقدمة  
 

تعزٌز تمثٌلٌة المملكة على الساحة الدولٌة، خاصة فً مجال حقوق اإلنسان من خبلل  
 مساهمة المملكة فً المنظمات الدولٌة ؛

 
 تنفٌذ عبر مواصلةوذلك  ترشٌد استعمال االعتمادات المالٌة المرصدة لكراء المقرات 

المركبات الدبلوماسٌة للمؽرب بالخارج )قنصلٌة  ات العقارٌة ومشارٌع بناءبرنامج االقتناء
المملكة بواشنطن، المركب الدبلوماسً بالمنامة(، وكذا إنهاء األشؽال المتعلقة بالمركبات 

 الدبلوماسٌة بنواكشوط وماالبو ؛
 

 تنظٌم العدٌد من التظاهرات داخل وخارج المؽرب. 
 

الخارجٌة وتعزٌز العمل الدبلوماسً للمؽرب، تعتزم وقصد رفع تحدٌات السٌاسة 
 ، تكرٌس برنامج عملها عبر:5302الحكومة، خبلل سنة 

 
المؽرب على الساحة الدولٌة عبر افتتاح تمثٌلٌات دبلوماسٌة جدٌدة وتعزٌز  حضورتعزٌز  

 حضور المملكة داخل المنظمات الدولٌة؛
 

 االجتماعً؛مواقع التواصل  عبر السٌما، تشجٌع الدبلوماسٌة الرقمٌة 
 

مواصلة دعم العمل الدبلوماسً: تعمٌم هذا البرنامج لٌشمل كل سفارات المملكة خبلل سنة  
 مع احتمال توسٌعه لٌشمل المراكز القنصلٌة؛ 5302

 
عبر برنامج  ترشٌد استعمال االعتمادات المالٌة المخصصة لكراء المقراتمواصلة  

ع برنامج تشٌٌد المركبات الدبلوماسٌة )واشنطن، وأبوظبً، االقتناءات العقارٌة وتسرٌ
 .ولٌبروفٌل، والمنامة...(

 

 الكبرى ٌكلٌةهات الاإلصالحوتٌرة تسرٌع . 3.3.3
 

 . إصالح أنظمة التقاعد1.3.3.3
 

ة األخٌرفرضت التؽٌرات الدٌموؼرافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المسجلة خبلل العقود 
اإلكراهات على نظام التقاعد المؽربً. وٌعتبر نظام المعاشات المدنٌة الذي ٌدبره مجموعة من 

 تضررا من حٌث اختبلل توازناته المالٌة مما ٌهدد استدامته.  كثرالصندوق المؽربً للتقاعد األ
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تفسر هذه الوضعٌة حسب دراسات وتقارٌر أنجزت فً هذا المجال، من خبلل العوامل 
 التالٌة:  األساسٌة
 

: إن العوامل المتعلقة بتحسن أمد الحٌاة وانخفاض الخصوبة بالتزامن الدٌموغرافً العامل 
مع الولوج المتؤخر للشباب إلى الحٌاة العملٌة أثرت جمٌعها على فعالٌة الرافعة 

ً تعتمد علٌها أنظمة التقاعد المعتمدة على مبدأ التوزٌع. على سبٌل تالدٌموؼرافٌة ال
مقارنة مع سنة  5303سنة  %2متقاعدي نظام المعاشات المدنٌة بنسبة  المثال، ارتفع عدد

. وهكذا ارتفع عدد %0,52فً حٌن عرؾ عدد النشٌطٌن ارتفاعا لم ٌتجاوز  5300

، فً 5300مستفٌد سنة  5229533 مقابل 5339233 إلى 5303منخرطً هذا النظام سنة 

منخرط مما ترتب عنه تدهور  2239333 إلى 2239233 حٌن انتقل عدد النشٌطٌن من

 5,03إلى  0432نشٌطٌن لكل متقاعد سنة  03المعامل الدٌموؼرافً الذي انتقل من 

فً أفق  0,00، ومن المتوقع أن ٌهوي هذا المعامل إلى 5303نشٌطٌن لكل متقاعد سنة 

5303. 
 

 :التقاعد أنظمة تدبٌر بطرق المرتبط العامل 
 

 البعٌد؛ المدى عوض السابقة القٌادة نماذج على القرٌب المدى هٌمنة 
 

 على: المنخرطٌن اتجاه بها الملتزم والخدمات الحقوق على المطبقة التعرفة ضعؾ 
 كل عن كخدمة درهمٌن المتوسط، فً المدنٌة، المعاشات نظام ٌوفر المثال سبٌل
 .كمساهمة درهم

 

ة صنادٌق التقاعد وخاصة الصندوق المؽربً للتقاعد التً أدت إلى مجعلت إشكالٌة مبلء
، من إصبلح أنظمة التقاعد أولوٌة قصوى ألجل استدامة أخرىتفاقم العجز الضمنً من سنة إلى 

هذه الصنادٌق وتمكٌنها من استعادة توازنها المالً وضمان الحقوق الحالٌة والمستقبلٌة 
 للمنخرطٌن.
 

تماد مقاربة تشاركٌة مع الفرقاء االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن، وباع طاروفً هذا اإل
انخرطت الحكومة، بعد دراسة معمقة لمختلؾ السٌنارٌوهات، فً إصبلح تدرٌجً وشامل لنظام 
التقاعد على ضوء خارطة طرٌق محكمة تمت المصادقة علٌها من طرؾ اللجنة الوطنٌة فً ٌناٌر 

 .حلتٌن. وتشتمل خطة عمل الحكومة على مر5300

 
المقٌاسً لنظام المعاشات المدنٌة المدبر من  اإلصبلحتخصص المرحلة األولى العتماد 

طرؾ الصندوق المؽربً للتقاعد والذي ٌكتسً صبؽة استعجالٌة. ولقد أبانت الدراسات اإلكتوارٌة 
 احتٌاطاته نفاذ هذا النظام سٌعرؾ  فإن الراهن، الوضع إطار فً إجراء أي اتخاذ أنه فً حالة عدم

بلػ ما ٌقارب   2014، خاصة أن هذا النظام سجل ألول مرة عجزا تقنٌا سنة5355 سنة المالٌة

 ملٌار درهم.
 

وعلى المدى المتوسط، سٌتم خبلل المرحلة الثانٌة اعتماد نظام معاشات ثنابً القطب الذي 
 م:ضٌ
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الصندوق المؽربً للتقاعد والنظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد  ٌضم: قطب القطاع العام 

 مستخدمً القطاعات العمومٌة والشبه العمومٌة؛ شملوالذي سٌ
 

: ٌتكون من الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً والصندوق المهنً قطب القطاع الخاص 
 وسٌعل التأجراء القطاع الخاص وؼٌر األجراء من خبل شملالمؽربً للتقاعد الذي سٌ

 هذه الفبة من العمال. من المتقاعدٌنالتدرٌجً لتؽطٌة 
 

وتجدر اإلشارة إلى أن عملٌة إرساء نظام تقاعد ثنابً القطب تعد إصبلحا مرحلٌا ٌمهد 
 إلنشاء نظام تقاعدي وطنً موحد، على المدى البعٌد.

 

 الضرٌبً  اإلصالح  .1.3.3.3
 

مواصلة  إطارفً  5302التً جاء بها قانون المالٌة لسنة  تندرج أهم التدابٌر الجبابٌة

إصبلح المنظومة الجبابٌة انسجاما مع التزامات الحكومة فً التطبٌق التدرٌجً للتوصٌات المنبثقة 
مختلؾ الفاعلٌن.  ةشاركموذلك ب 5300عن المناظرة الوطنٌة الثانٌة للجباٌات المنعقدة فً أبرٌل 

تشجٌع المنافسة الشرٌفة والعدالة الجبابٌة ودعم تنافسٌة المقاوالت  ذه التدابٌر حولوتتمحور 
 وتحسٌن العبلقة بٌن اإلدارة الجبابٌة والملزمٌن.

 
  الجبائٌة والعدالة الشرٌفة المنافسة بتشجٌع المتعلقة المقتضٌات 

 

 :حولالتدابٌر المتخذة  تتمحور
 

% من 50تحدٌد خصم األقساط أو االشتراكات المتعلقة بعقود تؤمٌن التقاعد فً حدود  
أجرة الخاضعٌن للضرٌبة األجراء، عوض خصم مجموع هذه األقساط؛ والرفع من 
نسبة خصم األقساط أو االشتراكات المتعلقة بعقود تؤمٌن التقاعد من مجموع الدخل 

 ؛خرىبالنسبة ألصحاب الدخول األ% 10% إلى  3المفروضة علٌه الضرٌبة من 
 

 ؤمٌن التقاعد؛تد وعق ئطاس فٍ انًًُىدح انرغثُقاخ عهً ضشَثح فشع 
 

بصورة تصاعدٌة من تخفٌض جزافً من الضرٌبة  االستفادةتمكٌن المتقاعدٌن من  
 على الدخل؛

 

 ؛رفع سعر واجبات التسجٌل المطبق على تفوٌت الحصص واألسهم فً الشركات  
 

 ؛ةفنٌال األؼراضمنح حق خصم الهبات الممنوحة للجمعٌات ذات  
 

مراجعة طرٌقة تحدٌد الربح الصافً الخاضع للضرٌبة الناتج عن تفوٌت سندات  
 القرض وسندات الدٌن؛

 

النفقات المتعلقة بالمشترٌات بالنسبة للخاضعٌن للضرٌبة  ةثبالموراق األإلزامٌة تقدٌم  
( 2111ٌة المترتبة علٌهم برسم السنة خمسة آالؾ )الذٌن تتجاوز الواجبات األصل

 درهم؛
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 انضشائة دافعٍ نظانخ انرذفُضَح جشاءاختاإل 6102 دجُثش 30 درً انعًم ذًذَذ 

 َظايٍ. غُش ئطاس فٍ َعًهىٌ كاَىا وانزٍَ  األونً نهًشج َظشدىٌ انزٍَ
 

 :ب أعاعا األيش َرعهقو .المقاوالت تنافسٌة بدعم المتعلقة المقتضٌات 
 

مواصلة إصبلح الضرٌبة على القٌمة المضافة عبر توسٌع الوعاء الضرٌبً وتقلٌص  
 .انًطثقح انُغة عدد

 

تمدٌد أجل االستفادة من مدة إعفاء أموال االستثمار من الضرٌبة على القٌمة المضافة  
 ( شهرا؛33( شهرا إلى  ستة وثبلثٌن )61من أربع وعشرٌن )

 

( 611) يائرٍ يٍ االذفاقٍ انُظاو ئطاس فٍ ذذخم انرٍ االعرصًاس تشايج عقف ذقهُض 

 دسهى؛ يهُىٌ( 011) يائح ئنً دسهى يهُىٌ
 

 نهذاس انًانٍ انقطة طفح ذغرفُذ انرٍ انًقًُح غُش نهششكاخ انرًصُهُح انًكاذة يُخ 

 انجهىَح؛ انًشاكض غشاس عهً خاص جثائٍ انثُضاء َظاو
 

 علٌها ٌؽلب التً للشركات بالنسبة الضرابب ودفع بالتصرٌح االلتزامات من التخفٌؾ 
 ؛ القٌم بورصة فً أسهمها والمدرجة العقاري الطابع

 

 رفع مبلػ السومة الكرابٌة للسكن ذي القٌمة المخفضة والسكن االجتماعً؛ 
 

تشجٌع استعمال العربات ذات محرك كهربابً والعربات ذات محرك مزدوج حماٌة  
 للبٌبة؛

 

 ددُثش 30 غاَح ئنً انرًذَذ خالل يٍ أفضم ذُافغُح أجم يٍ انششكاخ هُكهح ئعادج 

 يعألشخاص الذاتٌٌن وا االعرثاسٍَُ األشخاص نرذىل انًًُىدح نإليرُاصاخ 6103

 جثائٍ؛ دُاد
 

شهرا  61تسرٌع وتٌرة التشؽٌل عبر تخفٌض مدة إعفاء التعوٌض عن التدرٌب إلى  
 شهرا؛ 33عوض 

 

 ( درهم.01.111ال ٌتجاوز عشرة آالؾ ) إعفاء األجر اإلجمالً الشهري الذي 
 

 : والملزمٌن الجبائٌة اإلدارة بٌن العالقة وتحسٌن المساطر بتبسٌط المتعلقة المقتضٌات 
 

 :ٌلً ما المعتمدة التعدٌبلت همت
 

 ؛مسطرة توافق مسبق حول أثمان التحوٌل إحداث 
 

 سؤوط  أستاح وعهً  انذخم عهً انضشائة ودفع تانرظشَخ االنرضاياخ ذثغُظ 

 أجُثُح؛ يظادس يٍ انًُقىنح األيىال
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تمكٌن األجراء الذٌن ٌشؽلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة لصفة القطب  
المالً للدار البٌضاء من اختٌار الطرٌقة المناسبة الحتساب الضرٌبة على الدخل 

وإما  بصفة إبرابٌة %61برسم األجور التً ٌتقاضونها وذلك إما بتطبٌق سعر 
إخضاعها للجدول التصاعدي لحساب الضرٌبة على الدخل وذلك بصفة ال رجعة 

 فٌها؛
 

إلزام المقاوالت بؤداء واجبات التمبر بناء على إقرار، عندما ٌساوي أو ٌفوق رقم  
 ( درهم.6.111.111معامبلتها السنوي برسم آخر سنة محاسبٌة مختتمة ملٌونً )

 

 المنبثقة للتوصٌات التدرٌجً التفعٌل بمواصلة 5302-5302 الفترة تتمٌز ،أخرى جهة من

 مع التشاركٌة المقاربة بنفس 5300 أبرٌل فً المنعقدة للجباٌات الثانٌة الوطنٌة المناظرة عن

 تشجٌع حٌث من األولوٌة حسب وذلك والمتوسط، القرٌب األمدٌن على الفاعلٌن مختلؾ
 :عبر السٌما المٌزانٌة على وتاثٌرها اإلستثمارات

 
 (؛6102)التً تم الشروع فٌها ابتداء من سنة  مواصلة عقلنة النفقات الجبابٌة 

 

ن وتؤطٌر القطاع ؼٌر المهٌكل عن طرٌق تحسٌن محاربة الؽش والتملص الضرٌبٌٌ 
 ( ومحاربة الفواتٌر الصورٌة؛6104أشؽال اللجان    الضرٌبٌة )

 

 فً مجال الصناعات الؽذابٌة؛ السٌماتشجٌع اإلستثمار و 
 

 نًعذالخ جذَذ جذول ئسعاء عثش انششكاخ أستاح يغرىي يع َرالئى جثائٍ َظاو ذثٍُ 

  ؛(6103) انًانٍ انىقع دساعح تعذ  انضشَثح
 

  ؛(6103-6101ذأطُش انغهطح انرقذَشَح نإلداسج انجثائُح ) 
 

 ؛(6103مراجعة منظومة الجزاءات ) 
 

 ؛إرجاع الضرٌبة على القٌمة المضافة المتعلقة بؤموال اإلستثمار 
 

تدعٌم النظام الجبابً وتقوٌة تنافسٌة النسٌج االقتصادي عبر مواصلة إصبلح  
تتمثل التدابٌر  طار(. وفً هذا اإل6104-6102الضرٌبة على القٌمة المضافة )

 :ظرة الوطنٌة الثانٌة للجباٌاتالمزمع بلورتها مستقببل تبعا للتوصٌات المنبثقة عن المنا
 

 ؛التوسٌع التدرٌجً للوعاء الضرٌبً 
 

  ؛إلغاء بعض اإلعفاءات غٌر المبررة 
 

مبلءمة الضرٌبة على القٌمة المضافة المتعلقة بالمنتجات الفبلحٌة المطبقة داخلٌا  
 ؛مع مثٌلتها عند االستٌراد

 

 ؛الضرٌبة على القٌمة المضافة َغة عذدتقلٌص  
 

 التعمٌم التدرٌجً إلرجاع الضرٌبة على القٌمة المضافة. 
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 إصالح المقاصة  .3.3.3.3

 

من تحقٌق  5302-5300 مكن تطبٌق نظام المقاٌسة ألسعار المحروقات برسم الفترة

 األهداؾ الكبرى المتوخاة من إصبلح نظام المقاصة.
 

المواد البترولٌة والحفاظ فً ظل السهر على تؤمٌن التزوٌد المنتظم للسوق المحلٌة من 
مكن نظام المقاٌسة ألسعار المحروقات فً سٌاق دولً تمٌز  على القدرة الشرابٌة للمواطنٌن،

بٌن سنتً  % 23بانخفاض األسعار العالمٌة لهذه المواد من خفض تكلفة المقاصة بما ٌناهز 

عادة التدرٌجٌة المالٌة العمومٌة واالستعلى عبا المساهما بذلك فً تخفٌؾ  5302و 5305

 . للتوازنات الماكرواقتصادٌة للببلد
 

من تصفٌة كل متؤخرات المواد  اإلصبلحولقد مكنت الهوامش التً تم توفٌرها من هذا 
البترولٌة المتراكمة خبلل السنوات الفارطة من جهة، والتوجه لبلستثمار فً المٌدان االجتماعً 

 .أخرىخاصة فً مجاالت التعلٌم والصحة و السكن ودعم بعض الفبات المعوزة من جهة 
  

د البترولٌة فً كما استفاد المواطن من نظام المقاٌسة فً فترات انخفاض أسعار الموا
السوق الدولٌة، حٌث عرفت أسعار البٌع الداخلٌة لبعض المواد انخفاضا مهما مقارنة مع سعر 

 البٌع قبل تطبٌق هذا النظام. 
 

بالمقاٌسة الكلٌة للؽازوال على ؼرار البنزٌن والفٌول وعقد اتفاق  5302تمٌزت سنة  وقد

الحكومة وقطاع المواد النفطٌة الممثل بجمعٌة المصادقة على أسعار المواد النفطٌة السابلة بٌن 
النفطٌٌن بالمؽرب والشركة المؽربٌة لصناعة التكرٌر. وٌطمح هذا العقد إلى تقوٌة ودعم قطاع 

السابلة إلى نظام تحدٌد  بٌع المواد النفطٌة مكن من االنتقال من نظام تحدٌد أسعارستالنفط . كما 
روقات حٌث ٌتاح للفاعلٌن فً القطاع حرٌة تحدٌد سعر األسعار "القصوى" التً تباع بها المح

 البٌع دون تجاوز السقؾ المحدد وذلك فً نطاق حرٌة األسعار والمنافسة.  
 

ان والسكر والدقٌق الوطنً للقمح اللٌن. و ٌتضمن ت، ٌقتصر الدعم حالٌا على ؼاز البوهكذا
هذه المواد ولفابدة التدابٌر  ؼبلؾ مالً لمواصلة دعم 5302سنة برسم مشروع قانون المالٌة 

المواكبة والتً تهم قطاع النقل والدعم المباشر لفابدة المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح 
 .5303-5302للشرب طبقا لعقد البرنامج المبرم بٌن الدولة وهذا المكتب برسم الفترة 

 

تفصٌل ألهم التدابٌر وٌتطرق التقرٌر حول المقاصة المصاحب لمشروع قانون المالٌة بال
 . طارالمتخذة فً هذا اإل

 

 التدرٌجٌة االستعادة ودهمج مواصلةوالـمالٌة  لقانون التنظٌمً القانونإصالح  تنزٌل 4.3.
 الماكرواقتصادٌة للتوازنات

 

  الـمالٌة لقانون التنظٌمً القانونتفعٌل إصالح . 1.2.3
 

 لقانون الـمالٌة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 003-00 ٌشكل القانون التنظٌمً رقم

 5300، تتوٌجا لـمسار استهل منذ سنة 0302من شعبان  03( بتارٌخ 5302ٌونٌو  5( 25-02-5
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وفق مقاربة تشاركٌة شـملت جل الـمتدخلٌن فً مجال الـمالٌة العمومٌة، والسٌما البرلمان، 
 القطاعات الوزارٌة وكذا الـمجتمع الـمدنً. و

 

ٌدخل القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة حٌز التنفٌذ، بشكل تدرٌجًٌ ٌمتد لخمس سنوات. و
ح للـمدبرٌن بتملك أفضل للقواعد الـمٌزانٌاتٌة والـمحاسباتٌة والـمالٌة الـمحدثة بموجب ممما سٌس

 القانون.هذا 
 

إنجاح تنـزٌل تدابٌر القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة التً تدخل  تحقٌقا لهذه الؽاٌة، وبؽٌة
 إطارل الحكومة الجهود الكفٌلة بتفعٌلها فً ذ، تب5302حٌز التنفٌذ ابتداء من فاتح ٌناٌر سنة 

ترسٌخ مبدأ صدقٌة الـمٌزانٌة الذي ٌكرسه  إطارالحالً. هكذا، وفً   مشروع قانون الـمالٌة
استنادا إلى  5302مشروع قانون الـمالٌة لسنة  إعدادنون الـمالٌة، ٌتم القانون التنظٌمً لقا

فرضٌات معقولة، كما ٌعكس مضمون مشروع القانون المذكور بشكل صادق مجموع موارد 
 وتكالٌؾ الدولة .

 

تم تفعٌل مجموعة من أحكام القانون  ،هذا الـمشروع إطارفً وإلى ذلك  ضافةوباإل
ة التً تروم تحسٌن فعالٌة النفقة العمومٌة، السٌما تلك الـمتعلقة بمنع إدراج التنظٌمً لقانون الـمالٌ

فصل تدرج فٌه نفقات  إحداثات الـموظفٌن أو نفقات الـمعدات فً فصل االستثمار وكذا بقنف
 التسدٌدات والتخفٌضات واإلرجاعات الضرٌبٌة وذلك بـهدؾ احترام الطابع االجمالً للنفقات.

 

بخصوص التحكم فً كتلة األجور، وعلى ضوء دخول القاعدة الجدٌدة الـمتعلقة بمحدودٌة 
لجنة بٌن وزارٌة مكلفة  إحداث، سٌتم 5302اعتمادات الـموظفٌن واألعوان حٌز التنفٌذ سنة 

لذلك ٌتٌح  القانون  إضافةتطور كتلة األجور مكونة من ممثلً القطاعات.  حول اتتوقعال حسابب
انتشار الـمناصب الـمالٌة بٌن  إعادةإمكانٌة  5302لقانون الـمالٌة ابتداء من سنة التنظٌمً 

مناصب مالٌة جدٌدة،  إحداثالوزارات قصد تلبٌة الحاجٌات من الـموارد البشرٌة دون اللجوء إلى 
ذات  خرىعبر استثمار الفابض البشري ببعض القطاعات لتؽطٌة خصاص القطاعات األ

 األولوٌة.
 

تقوٌة شفافٌة الـمالٌة العمومٌة وتحسٌن مقروبٌة الـمٌزانٌة تم تقلٌص عدد  رإطاوفً 
( أصناؾ عقب دمج حسابات 2( إلى خمسة )2أصناؾ الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة من ستة )

القروض وحسابات التسبٌقات فً صنؾ جدٌد ٌدعى حسابات التموٌبلت. عبلوة على ذلك، وابتداء 
الحسابات الـمرصدة ألمور خصوصٌة ومرافق الدولة الـمسٌرة  اثحد، ٌشترط إل 5302من سنة 

بالنسبة ) %33 (بصورة مستقلة توفرها على موارد ذاتٌة تتجاوز عتبة أربعٌن فً الـمابة

بالنسبة لمرافق الدولة الـمسٌرة ) %03(للحسابات الـمرصدة ألمور خصوصٌة وثبلثٌن فً الـمابة 

 بصورة مستقلة.
 

بخصوص تقوٌة مراقبة البرلـمان على الـمالٌة العمومٌة، ٌتم إرفاق مشروع قانون الـمالٌة 
بمذكرتٌن جدٌدتٌن تتعلقان على التوالً بالنفقات الـمتعلقة بالتكالٌؾ الـمشتركة  5302لسنة 

 لتقرٌر حول العقار العمومً الـمعبؤ لبلستثمار. إضافة، لبلستثماروالتوزٌع الجهوي 
 

ة العمومٌة حٌز التنفٌذ قها تحسٌن فعالٌة النفشؤنمن  أخرى، ستدخل تدابٌر خرىأمن جهة 
خصوصا باعتماد التبوٌب الـمٌزانٌاتً القابم على البرامج  األمر. وٌتعلق 5303ابتداء من سنة 

سنوٌا،  ،واعتماد منهجٌة نجاعة األداء الـمتمثلة فً مسإولٌة الـمدبرٌن، حٌث ٌوضع على عاتقهم
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روع نجاعة األداء ٌروم، على الخصوص، تحدٌد البرامج واألهداؾ الـمرتبطة بها وكذا مش إعداد
 المإشرات التً تمكن من قٌاس النتابج المحققة.

 

مقتضى الـمتعلق بتحدٌد سقؾ ترحٌل اعتمادات األداء الـمفتوحة برسم نفقات ال ٌدخلكما س
 . 5303االستثمار بالـمٌزانٌة العامة حٌز التطبٌق ابتداء من سنة 

 
، ٌتحتم على الدولة مسك محاسبة عامة تستند إلى الـمعاٌٌر 5303كذلك، ابتداء من سنة 

الدولة ووضعٌتها الـمالٌة  ممتلكاتمكن من معرفة الـمحاسباتٌة الـمؽربٌة للقطاع العام، والتً ست
 هم فً تقوٌة االنضباط الـمٌزانٌاتً العام وكذا شفافٌة الـمالٌة العمومٌة.اوستس

 

عبلوة على ذلك، ستصبح البرمجة الـمٌزانٌاتٌة لثبلث سنوات سارٌة الـمفعول ابتداء من 
ت للقطاعات الوزارٌة وكذا للمإسسات . لذا، ستقدم البرمجة الـمٌزانٌاتٌة لثبلث سنوا5304سنة 

العمومٌة والـمقاوالت العمومٌة الخاضعة لوصاٌتها والـمستفٌدة من موارد مرصدة أو إعانات من 
 الدولة، للجان البرلمانٌة القطاعٌة الـمعنٌة حٌن تقدٌم مشارٌع مٌزانٌات هذه القطاعات الوزارٌة.

 

كام القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة سنة وفً الختام، سٌتم التفعٌل اإلجمالً لكافة أح
أنظمة االحتٌاط االجتماعً والتقاعد  إطارالسٌما تلك الـمتعلقة بإدراج مساهمات الدولة فً  5353

ضمن نفقات الـموظفٌن، وبإرفاق مشروع قانون التصفٌة الـمتعلق بتنفٌذ قانون الـمالٌة بالحساب 
إلى  إضافةاعة األداء و بتقرٌر افتحاص نجاعة األداء العام للدولة، وبالتقرٌر السنوي حول نج

 األحكام المتعلقة بالتصدٌق على حسابات الدولة من طرؾ الـمجلس األعلى للحسابات.
 

نسخة  إعدادلقانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة لجدٌدة الألحكام ا اقتضت، أخرىمن ناحٌة 
 وتنفٌذ قوانٌن الـمالٌة. لهذا الؽرض، تم نشر الـمرسوم رقم إعدادجدٌدة من الـمرسوم الـمتعلق ب

وتنفٌذ  إعداد( والـمتعلق ب5302ٌولٌو  02) 0302من رمضان  53الصادر فً  352-02-5

 .5302ٌولٌو  02قوانٌن الـمالٌة بالجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ 
 

أبرٌل  50) 0032محرم  03بتارٌخ  003-22 كما ٌعتزم إصبلح المرسوم الملكً رقم

وذلك بهدؾ  ،( الذي ٌقضً بسن نظام عام للمحاسبة العمومٌة كما تم تعدٌله وتتمٌمه0422

مبلءمة النظام العام للمحاسبة العمومٌة مع القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة والـمرسوم الـمتعلق 
ٌزانٌاتٌة، وقواعد تخفٌؾ وتنفٌذ قوانٌن الـمالٌة بؽرض األخذ باالعتبار مبدأ الشفافٌة الم إعدادب

حاجٌات ل تستجٌبتحدٌد مسإولٌات مختلؾ المتدخلٌن  لمنظومة  وضعالمراقبة القبلٌة، وكذا 
 تدبٌر القابم على تحقٌق النتابج ونجاعة األداء.ال

 

الجهود الـمبذولة من أجل استثمار الفترة التً تسبق دخول جمٌع أحكام   إطارهذا، وفً 
القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة حٌز التنفٌذ وبؽاٌة ضمان استمرارٌة التطور الـمسجل خبلل 

، أعطى 5302و 5303المرحلتٌن التجرٌبٌتٌن السابقتٌن، الـمنجزتٌن برسم قوانٌن الـمالٌة لسنتـً 

انطبلقة مرحلة تجرٌبٌة ثالثة،  5302ٌونٌو  03بتارٌخ  5302/3 حكومة رقممنشور ربٌس ال

 حٌث تم توسٌع حقل هذه الـمرحلة التجرٌبٌة لٌشمل ستة عشر قطاعا وزارٌا.
 

بتنـزٌل القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة خارطة طرٌق توجه  المكلفٌنمنح الفاعلٌن وبؽٌة 
للعمل والتكوٌن والتواصل تـهم تنـزٌل برامج  إعداد، تم 5353-5302تدخبلتهم خبلل الفترة 

 أحكام القانون التنظٌمً لقانون الـمالٌة وذلك بتنسٌق مع القطاعات الوزارٌة والـمإسسات الـمعنٌة.
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   الماكرواقتصادٌة للتوازنات التدرٌجٌة اإلستعادة مجهود مواصلة. 1.2.3

 
ٌشهد على فعالٌة  5300 سنةمنذ  تحسن مجموعة من المإشرات الماكرواقتصادٌة إن

الٌقظة  توخًوجدوى التدابٌر التً اتخذتها الحكومة فٌما ٌتعلق بترشٌد النفقات وبتتبع و
 االستراتٌجٌة فً تنفٌذ المالٌة العمومٌة.

 

 رمًالتدبٌر المٌزانٌاتً وتقلٌص حجم الدٌن العمومً، ت عقلنةوبهدؾ  طارهذا اإل فًو
، 5300سنة  منذلتحكم فً العجز المٌزانٌاتً الذي سجل ا إلى خصوصا المبذولةالمجهودات 

 5300سنة  5,2%إلى  5305من الناتج الداخلً الخام سنة  7%، حٌث انتقل من حوظاانخفاضا مل

بهدؾ بلوغ  5302سنة  4,3% إلى العجز نسبة تصلومن المتوقع أن  ،5303سنة  4,9%و

 .5302الناتج الداخلً الخام فً أفق  من %3,5
 

 جراءاتمواصلة التدابٌر واإل إطارفً  5302 لسنة المالٌة قانون مشروع وٌندرج هذا

فعالة  مٌزانٌاتٌة ة، وٌترجم التزام السلطات العمومٌة فً اعتماد سٌاسةاألخٌرالمتخذة فً السنوات 
والحفاظ على التوازنات الخارجٌة وذلك باالعتماد على المقتضٌات الجدٌدة فً تدبٌر المالٌة العامة 

 المرتقبة فً القانون التنظٌمً الجدٌد لقانون المالٌة.
 

 المٌزانٌاتً التوازن استعادة .1.1.2.3
 

 من %0,2 إلى المٌزانٌاتًإلى تقلٌص العجز  5302مشروع قانون المالٌة لسنة  ٌهدؾ

هذا الصدد، مواصلة الجهود المبذولة فً الٌقظة والتتبع  فًالخام. حٌث ستتم،  الداخلً الناتج
 المالٌة العمومٌة. وضعٌةالمستمر ل
 

 الجبابٌة للموارد األمثل والتعببة النفقات فً التحكم إلى الهادفة الجهودٌرتقب مواصلة  كما
  .العمومٌة والمقاوالت المإسسات أرباح من المتؤتٌة والعابدات والهبات

 

 النفقات فً التحكم .1.1.1.2.3
 

 نفس إطار فً العمومٌة النفقات ترشٌد أجل من الجهود مواصلة 5302 سنة ستعرؾ

 .النفقات فً للتحكم الماضٌة سنوات األربع خبلل المعتمد النسق
 

 5302مشروع قانون المالٌة برسم سنة  عدادإل المذكرة التوجٌهٌة العامة سطرتهذا، وقد 

ضبط النفقات العمومٌة بما ٌمكن من توفٌر الهوامش ترشٌد ومن التدابٌر الرامٌة إلى  مجموعة
وترتكز هذه التدابٌر حول  ،المالٌة الضرورٌة لدعم االستثمار، واستهداؾ الفبات المعوزة والهشة

 المحاور التالٌة :
 

 تفعٌل المقتضٌات التالٌة:  من خبلل ،التحكم فً كتلة األجور 
 

 التدرٌجً تفعٌلالالعمل على ضبط توقعات نفقات الموظفٌن، وذلك فً أفق  
بإلؽاء الطابع التقدٌري لهذه  القاضٌةمقتضٌات القانون التنظٌمً الجدٌد لقانون المالٌة ل

من قانون المالٌة ابتداء  إطارالنفقات وحصرها فً الؽبلؾ المالً المرخص به فً 
 ؛6104سنة 
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حصر المناصب المالٌة فً الحد األدنى الضروري لتحسٌن جودة الخدمات المقدمة  
االنتشار بهدؾ تؽطٌة العجز الفعلً  إعادة آلٌاتللمواطنٌن، مع العمل على تفعٌل 

 أو القطاعً؛ ترابًعلى المستوى ال
 

المسٌرة بصورة التقٌد بعدم برمجة نفقات الموظفٌن فً مٌزانٌات مرافق الدولة  
 مستقلة.

 

 اإلدارة عٌش نمط ترشٌد 
 

 :تالٌةترشٌد النفقات ال مجهوداتمواصلة  أساسا هذا اإلجراء تعلقٌ
 

 االتصاالت؛والماء والكهرباء  مستحقات 
 

 ؛المقرات اإلدارٌة وتؤثٌثة كراء وتهٌب 
 

 المهام والنقل إلى الخارج؛ مصارٌؾ 
 

 والندوات؛االستقبال والفندقة وتنظٌم المإتمرات  
 

 كراء واقتناء السٌارات. ب المرتبطة النفقات 
 

 : عبروذلك  تحسٌن فعالٌة نفقات االستثمار 
 

جهة للمشارٌع  منوٌة األول إعطاءمع  االستثمارٌة المشارٌع إنجازتسرٌع وتٌرة  
، أو مع المإسسات الدولٌة أو صاحب الجبللة أمام موضوع اتفاقٌات والتزامات موقعة

 إحداثلمشارٌع ذات األثر الواضح من حٌث ل، أخرىمن جهة والدول المانحة، 
 تحسٌن كذاالثروات وتحقٌق التوازن المجالً والجهوي، و إنتاجفرص الشؽل و

 ن؛المواطنٌ عٌش ظروؾ
 

سلفا تثبت مردودٌتها  محددةالحرص على توفر المشارٌع المبرمجة على دراسات  
دقٌقة لتتبع  آلٌات كذااالجتماعٌة واالقتصادٌة، وعلى معاٌٌر محكمة النتقابها، و

 تنفٌذها وضبط كلفتها؛
 

مواصلة تصفٌة االعتمادات المرحلة فً أفق تفعٌل مقتضٌات القانون التنظٌمً الجدٌد  
 لقانون المالٌة المتعلقة بتحدٌد سقؾ لبلعتمادات المرحلة؛

 

ٌن بالصرؾ بالمقتضٌات الدستورٌة والقانونٌة المتعلقة بنزع مراآلوجوب التزام  
المرافق والتجهٌزات العمومٌة  إحداثالمنفعة العامة والحرص على  أجلالملكٌة من 

على المواقع المتضمنة فً تصامٌم التهٌبة، والمنع التام لبلعتداء المادي على عقارات 
مسبقة للوضعٌة القانونٌة للعقار المخصص للمرافق األؼٌار، والتقٌد بالتسوٌة ال

 المشارٌع؛ إنجازوالتجهٌزات العمومٌة، قبل الشروع فً 
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ترشٌد النفقات المتعلقة بالدراسات من خبلل تفعٌل الدراسات المنجزة وتثمٌن  
خبلصاتها واالستفادة المتبادلة بٌن مختلؾ القطاعات الوزارٌة فً المجاالت ذات 

وذلك باالستثمار األمثل للموارد البشرٌة والكفاءات المتوفرة  ،كالتدخل المشتر
 بمختلؾ اإلدارات العمومٌة؛

 

حصر النفقات المشتركة فٌما ال ٌمكن تخصٌصه بطرٌقة مباشرة لقطاع وزاري  
 معٌن، وذلك تفعٌبل لمقتضٌات القانون التنظٌمً الجدٌد لقانون المالٌة؛

 

 .فً مٌزانٌة االستثمارالتقٌد بعدم برمجة نفقات التسٌٌر  
 

 المداخٌل تحسٌن. 1.1.1.2.3
 

 والجمركٌة الضرٌبٌة الموارد تعبئة 
 

 وتعزٌز تحسٌن قصد وذلك المعتمدة التدابٌر تنفٌذ 5302 سنة برسم الحكومة ستواصل

 .منها والجمركٌة الجبابٌة السٌما المداخٌل تحصٌل
 

 تثمٌنمن خبلل  مجهوداتها الحكومة ستعزز والجمركٌة، الجبابٌة لمداخٌلا تعببة إلى إضافة
 وكذا استخبلصه الباقً تصفٌة عبر العمومٌة حفظةالم تسٌٌر نجاعة وتحسٌن للدولة الخاص الملك
 .قاوالت العمومٌةالم أرباح لتوزٌع جدٌدة سٌاسة تبنً

 
 للدولة الخاص الملك تثمٌن 

 
 :التالٌة العملٌات مواصلة أجل من الجهود تنصب للدولة، الخاص الملك تثمٌن قصد

 

 ؛ للدولة الخاص الملك تدبٌر عن المترتبة المداخٌل تطوٌر 
 

 والتصامٌم التعمٌرٌة المخططات إطار فً للدولة الخاص الملك محفظة تثمٌن 
 والتعمٌر؛ ٌبةهللت ٌةهالتوجٌ

 

                 بالعقار مساهمات( للدولة الخاص الملك تعببة أجل من جدٌدة مقاربات اعتماد 
 فً فاعلون ٌتبناها التً الكبرى المشارٌع بعض دعم أجل من خاصة ...)التبادل، أو

 ؛....) لمزاكان، الجدٌد الحضري القطب لزناتة، الجدٌدة المدٌنة(العام القطاع
 

 اقتناء خبلل من )وتطوان وطنجة الرباط ( الكبرى الجهوٌة التنموٌة المشارٌع مواكبة 
 .البلزم العقار من جزء

 

 العمومٌة للمحفظة فعال تدبٌر تطوٌر  
 

الدراسة  إلٌهاتحسٌن مردودٌة المحفظة العمومٌة وبناء على النتابج التً خلصت  أجل من
للمحفظة  الفعاللتدبٌر بامشروع قانون ٌتعلق  إعدادالتً أعطٌت انطبلقتها فً هذا الصدد، تم 

العمومٌة، ٌتضمن المبادئ والكٌفٌات البلزمة لتؤطٌر وتسٌٌر الوظابؾ الربٌسٌة المتعلقة بالتدبٌر 
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 ،، زٌادة رأس المالانقسام/ اندماج، المساهمٌن صؽار)فتح رأس المال، تفوٌت حصص  الفعال
 .  الخوصصةإلخ...( وكذا عملٌات 

 

 تقوم التً العملٌات شفافٌة ، جهة من تضمن التً لٌاتاآل إحداث إلىٌهدؾ هذا المشروع و
 تحوالت مع السرٌع للتكٌؾ البلزمة المرونة ،أخرى جهة ومن ثروتها، بخصوص الدولة بها

 ضرورة مع تؤقلمها وكذا الدولة، مساهمات أوجه بؤحد التؤثٌر هاشؤن من ٌكون قد والتً السٌاق
 على الدولة إجراإه فً ظروؾ استثنابٌة. ٌتحتم قد الذي السرٌع التدخل

 
 استعادة التوازنات الخارجٌة. 1.1.2.3

  
المتعلقة بتطوٌر عرض تصدٌري و ةاألخٌرلقد مكنت المجهودات المبذولة خبلل السنوات 

جنبٌة المباشرة جلب االستثمارات األبتعزٌز المداخٌل السٌاحٌة وبسواق الخارجٌة ومتنوع فً األ
الكم والمضمون، من االستعادة التدرٌجٌة للتوازنات  حٌثالتحكم فً الواردات من  إجراءاتبوكذا 

 الخارجٌة للببلد.
 

ملٌار  54تراجع العجز التجاري ب  5302ى لسنة األول أشهروهكذا، وخبلل الثمانٌة 

 15,9نتٌجة انخفاض الواردات ب  5303مقارنة مع نفس الفترة من سنة  36,3%ي بنسبة أدرهم 
 ملٌار درهم.  13,1الصادرات ب  ارتفاعملٌار درهم و 

 

مقارنة مع  1,9-%درهم ) ملٌون 333الطفٌؾ لمداخٌل األسفار ب  نخفاضاالن أكما 

 (.5,2+%ملٌار درهم ) 2,1( تم تعوٌضه بارتفاع تحوٌبلت المؽاربة المقٌمٌن بالخارج ب 5303
 

ي بنسبة أملٌار درهم 24,2 كما ارتفعت تدفقات االستثمارات األجنبة المباشرة حٌث بلؽت 

 .5303ى لسنة األول أشهرمقارنة مع الثمانٌة  %22,9
 

بشكل  األداءاتهذه المجهودات من استعادة توازن الحساب الجاري لمٌزان  مكنتوقد 
من  9,7%مقابل  5303من الناتج الداخلً الخام سنة  5,7%ملحوظ بحٌث استقر العجز فً حدود 

العملة بحٌث انتقلت  الصافٌة من حتٌاطاتاالفقد تحسنت  كذلك .5305الناتج الداخلً الخام سنة 

، 5302 شهر شتنبر ٌوما فً 05و أشهر 2إلى  5305وٌومٌن من الواردات فً متم  أشهر 3من 

 ملٌار درهم.  213,4ٌناهز ما االحتٌاطاتوبذلك تكون قد بلؽت هذه 
 

  الصادرات دٌنامٌة من الرفع. 1.1.1.2.3
 

تواصل الحكومة سٌاستها المتعلقة بتنمٌة العرض التصدٌري للمؽرب ودٌنامٌته فً 
سواق جدٌدة  ذات امكانٌات نمو مهمة وذلك باتخاذ عدة أاألسواق التقلٌدٌة وكذا تعزٌز موقعه فً 

القانونً للتجارة  طارالقدرات التصدٌرٌة للمقاوالت وعصرنة اإلتدابٌر تهدؾ إلى مواكبة وتعزٌز 
 الخارجٌة وكذا التسرٌع فً تنفٌذ برامج دعم الصادرات.

 

 الخارجٌة للتجارة القانونً طاراإل  تحسٌن 
 

المتعلق بالتجارة  03-40 مشروع القانون رقمل الصٌؽة النهابٌةوضع  5302عرفت سنة 

 آلٌاتفً مسار المصادقة، إلى تعزٌز  إدراجهالقانون، الذي تم  هذا الخارجٌة. وٌهدؾ مشروع
 مبدأ تحرٌر المبادالت. إطارحماٌة المنتوجات الوطنٌة وتتبع ومراقبة العملٌات التجارٌة وذلك فً 
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   مقتضٌات القانون رقمل الفعلً تنفٌذال، ونظرا للعراقٌل المبلحظة فً أخرىومن جهة 
تنظٌم حملة تحسٌسٌة لفابدة المقاوالت  5302المتعلق بالحماٌة التجارٌة، تم تنظٌم خبلل  34-02

 الخاصة لتمكٌنهم من فهم حقوقهم وواجباتهم الواردة فً هذا القانون.
 

مجهوداتها بخصوص تقوٌة قدرات التسٌٌر المتعلقة بتنفٌذ  5302وستواصل الحكومة سنة 

 إطبلقنهاء األشؽال المتعلقة بوضع الشباك الوحٌد للتجارة الخارجٌة وإالحماٌة التجارٌة و آلٌات
 دراسة بخصوص المخطط الوطنً لتبسٌط مساطر التجارة الخارجٌة. 

 
 :الصادرات إنعاشو تنمٌة 

 

الصادرات نظرا لتؤثٌرها على  إنعاشالمتعلقة ب عمالاألتعطً الحكومة أهمٌة كبٌرة لجمٌع 
التوازنات الخارجٌة وتعزٌز موقع المؽرب فً مختلؾ األسواق االستهبلكٌة العالمٌة. وفً هذا 

 ب: 5302السٌاق، تمٌزت سنة 
 

ى والثانٌة األولمقاولة من النسختٌن  041: استفادت برنامج عقود تنمٌة الصادرات 
فت هدملٌار درهم. واست 2,375من البرنامج برقم معامبلت إضافً للصادرات ٌبلػ 

مقاولة من  011 ما ٌناهز ،6102 فً سنة هاقتانطبلعطٌت أالتً  ،النسخة الثالثة
 مقاوالت كبٌرة ؛ 01مقاولة صاعدة و 61بٌنها 

 

شركة متخصصة  066 هذا البرنامج من: استفادت التصدٌر أجلبرنامج التدقٌق من   
وقد شركة(.  66شركة( والصناعة الؽذابٌة ) 64بقطاع الصناعة الجلدٌة ) أساسا

فً سنتً  هماقتانطبلأعطٌت ى والثانٌة من البرنامج اللتان األولمكنت النسختان 
استشاري. النسخة الثالثة، التً ستتم خبلل سنة  26من تكوٌن  6101و 6103
 ؛استشارٌا، اللذٌن سٌتم تصنٌفهم قبل نهاٌة السنة الجارٌة 31، تهم 6102

 

اتحادا للتصدٌر من  02بمواكبة  6102:  تمٌزت سنة نشاء ودعم اتحادات التصدٌرإ 
برامج عملهم، وكذلك خلق اتحادٌن جدٌدٌن للتصدٌر دارٌة وتنفٌذ تمام ملفاتهم اإلإ أجل

 فً مجاالت تكنولوجٌا االعبلمٌات والتواصل  والخدمات.
 

، قام مكتب معارض طار: فً هذا اإلإضفاء الطابع الدولً على المعارض القطاعٌة 
معارض قطاعٌة وٌتعلق  1الدار البٌضاء بالعمل على إضفاء الطابع الدولً على 

بمعرض فً مٌدان صناعة األدوٌة ومعرضٌن الصناعة الكهربابٌة والمعرض  األمر
 الدولً لتكنولوجٌا المعلومات.

 

 +"،االتفاقٌات المتعلقة ببرامج استراتٌجٌة "مؽرب تصدٌر أجلوفً الختام، إثر انتهاء 
 ٌجري التفكٌر فً وضع استراتٌجٌة جدٌدة لتطوٌر التجارة الخارجٌة خبلل الفترة ما بٌن 

 بهدؾ تعزٌز وتبسٌط برامج الدعم بالنسبة للمقاوالت المصدرة. 5302-5353

 
 الواردات تدفق فً التحكم. 1.1.1.2.3

 
 طاراإل مجهوداتها لتفعٌل فٌما ٌخص التحكم فً تدفق الواردات، ستواصل الحكومة

 والجودة وكذا للسبلمة الجدٌدة المعاٌٌر المستهلك وتفعٌل بحماٌة المتعلق والتنظٌمً التشرٌعً
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 رٌبهوالت والتقلٌد األسواق إؼراق عملٌات محاربة خبلل من بالحماٌة التجارٌة المتعلقة جراءاتاإل
 .االستٌراد عند قٌمة الفواتٌر من والتخفٌض

  
  المباشرة الخارجٌة االستثمارات إنعاش. 3.1.1.2.3

 
 5,53 ٌناهز ما 5302ؼشت  متم إلى بالمؽرب الخارجً المباشر االستثمار مداخٌل بلؽت

 . الفارطة السنة من الفترة نفس مع مقارنة %4,55 بحوالً ٌمثل ارتفاعا ما ملٌار درهم

 
ٌمثل  ما درهم ملٌار 3,02 عوض درهم ملٌار 04بلؽت  فقد الصافٌة، بالنسبة للتدفقات أما

 2,3لمداخٌل التً بلؽت ا الذي عرفته مهمالرتفاع االهذه النتابج إلى  ىعزوت .%3,53ب  ارتفاعا
 ملٌار درهم. 0,0 التً ناهزت لنفقاتاارنة مع اإلرتفاع المسجل على مستوى ملٌار درهم مق

 
 الخارجً التموٌل تعبئة. 2.1.1.2.3

 

 ودها الرامٌة لتعببة التموٌل الخارجً لدىهج 5302 سنة خبلل الحكومة تواصل
هذه الموارد من الهبات والقروض وتساهم . الخارجٌة سواء الدولٌة أو الثنابٌةالمالٌة  المإسسات

للمشارٌع العمومٌة المهٌكلة التً تنجزها  الخارجٌة التفضٌلٌة فً ضمان أفضل شروط التموٌل
 ببلدنا فً مختلؾ المٌادٌن االقتصادٌة واالجتماعٌة و البٌبٌة. 

 
مجلس  دولمواصلة تعببة الهبة المقدمة للمؽرب من  لىإ، إلطاروتجدر االشارة فً هذا ا

 .5302-5305دوالر خبلل الفترة  مبلٌٌر 5 بلػالخلٌجً بم التعاون

 
اتفاقا جدٌدا  الدولً النقد صندوق، مع 5303فقد أبرم المؽرب فً ٌولٌو  ،عبلوة على ذلك

. سنتٌن مدى للتعببة على قابل دوالر رٌٌمبل 5 بمبلػ ًالمال االبتمانً الخط اتفاقٌة بتجدٌدٌتعلق 

وعلى الرؼم  .تتهددهسس اقتصادنا وانخفاض المخاطر التً أعلى تقوٌة دلٌبل  جدٌدتالهذا ٌشكل و
االبتمانً المالً  اللجوء إلى الخط فإنتموٌل مٌزان األداءات، عن  ؼنىمن كون المؽرب فً 

 مناعةوالخارجٌة وتعزٌز  المٌزانٌاتٌةات الحكومٌة بؽٌة تحسٌن الهوامش اإلصبلحدعم ٌهدؾ إلى 
 اندماجا. أكثرنمو قوي و تحقٌقاالقتصاد المؽربً و

 
 أكثرن ٌعزز أه شؤنفً مناخ دولً ؼٌر مستقر من  ً والمالًالخط االبتمانكما أن تجدٌد 

إلى السوق المالً  ببلدناثقة الشركاء والمستثمرٌن األجانب فً اقتصادنا وكذا تسهٌل ولوج 
 .الدولً
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 2016 ٌغٕخ اٌّب١ٌخ لبْٔٛ ِششٚع إؽبس فٟ اٌّمزشدخ األدىبَ: اٌشاثغ اٌجبة

 
أحكاما ذات  1024تتضمن المقتضٌات المدرجة فً مشروع قانون المالٌة للسنة المالٌة 

 طابع جبائً وتدابٌر أخرى مختلفة.

  

II  ––   ٟأدـىــبَ راد ؽبثــغ جــجـبئــٟ أدـىــبَ راد ؽبثــغ جــجـبئــ  

 

  انًجبششحانًجبششحوانضشائت غيش وانضشائت غيش   يخيخشسىو انجًشكشسىو انجًشكانان  --أ أ 

  

 اٌزـأ١٘ــً ٚاٌّظبدلخ: -0

 

 اٌزـأ١٘ــً 0-0

 
من مدونة الجمارك والضرائب غٌر المباشرة، المصادق علٌها  261و 3بمقتضى الفصلٌن 

                2175من شوال  13الصادر فً  2-55-117بالظهٌر الشرٌف بمثابة قانون رقم 

أن تقوم الحكومة بتغٌٌر أو وقف استٌفاء، ( كما تم تعدٌلها وتتمٌمها، ٌمكن 2755أكتوبر  7)

باستثناء الضرٌبة على القٌمة المضافة، الرسوم الجمركٌة وغٌرها من الضرائب والرسوم 
المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلٌة على االستهالك بناء على قانون إذن 

 من الدستور. 70بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل 

 

، 2106يٍ يششوع لبَىٌ انًبنيخ نسُخ  2يٍ انفظم  Iاإلطبس، يُض انجُذ  في هزا

عهً تأهيم انحكىيخ التخبر اإلجشاءاد انتبنيخ ثًمتضً يشاسيى ورنك خالل انسُخ انًبنيخ 

2106: 

 
تغٌٌر أو وقف استٌفاء الرسوم الجمركٌة وغٌرها من الضرائب والرسوم المفروضة على  

لرسوم الداخلٌة على االستهالك، باستثناء الضرٌبة على الواردات والصادرات، وكذا ا
 القٌمة المضافة؛

 
تغٌٌر أو تتمٌم كذلك بمراسٌم قوائم المنتجات التً ٌعود أصلها ومصدرها إلى بعض  

 وكذا قائمة الدول المذكورة. البلدان اإلفرٌقٌة المستفٌدة من اإلعفاء من رسم االستٌراد

 

  اٌّظـبدلـخ - 0-6

 
م المتخذة بموجب التؤهٌل التشرٌعً المشار إلٌه أعاله، ٌجب أن تخضع إن المراسٌ

للمصادقة البرلمانٌة عند انتهاء األجل المنصوص علٌه فً قانون التؤهٌل وذلك طبقا ألحكام 
 من الدستور. 70الفصل 

 
، ٌرمً إلى المصادقة 1024من مشروع قانون المالٌة لسنة  1من المادة  IIلذا، فإن البند 

 :1023المرسومٌن التالٌٌن المتخذٌن سنة على 
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 ) 5152أبرٌل  10 ( 5341جمادى اآلخرة  20الصادر فً  5-52-572المرسوم رقم  
 ٌتعلق بتغٌٌر رسم االستٌراد المفروض على القمح اللٌن و مشتقاته.

 

تبٌن من خالل تحلٌل وضعٌة السوق العالمً للحبوب على العموم، انخفاض فً مستوٌات 
. هذه الوضعٌة راجعة للوفرة الكبٌرة من 1022مح اللٌن مند بداٌة شهر ماي من سنة أسعار الق

 هذه المادة وكذا المحصول الجٌد المتوقع فً هذه السنة فً المناطق الرئٌسٌة لإلنتاج.
 

وهكذا، فإن الثمن المرجعً للقمح الفرنسً عند الخروج من المٌناء المغربً كان فً حدود 
أما بخصوص القمح المستورد فً إطار النظام التفضٌلً مع دول االتحاد درهم للقنطار.  141

 درهم للقنطار. 130األوربً، فإن ثمنه بلغ حوالً 
 

وفً هذا السٌاق وأخذا بعٌن االعتبار التوقعات الجٌدة للمحصول الوطنً من القمح اللٌن 
، فإن 1023من سنة  التً ستلبً حاجٌات السوق المحلً إلى نهاٌة شهر نونبر 1023خالل سنة 

الرفع من مبلغ رسم االستٌراد على القمح اللٌن هو ضروري لضمان حماٌة كافٌة لإلنتاج الوطنً 
 من هذه المادة.

 

ا بعٌن االعتبار ذوعلٌه، وبهدف ضمان أحسن الشروط لتسوٌق المحصول الوطنً، أخ
ذه المادة وكذا المستوى المستوى الحالً لألسعار العالمٌة للقمح اللٌن والوفرة الوطنٌة من ه

المتوقع من اإلنتاج الوطنً، تبٌن أنه من المناسب الرفع من رسم االستٌراد المطبق على القمح 
 .1023أكتوبر  12و ذلك خالل الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى  %53إلى %2573اللٌن من 

 

 )5152أكتوبر 53( 5341من ذي الحجة  41 الصادر فً 5-52-051المرسوم رقم  
 ٌتعلق بتغٌٌر رسم االستٌراد المفروض على القمح اللٌن و مشتقاته.

 

ب ـتم بموج بهدف توفٌر الشروط المالئمة لتسوٌق جٌد للمحصول الوطنً من القمح اللٌن،
تخفٌض  ) 1023أبرٌل  10 ( 2214جمادى اآلخرة  20الصادر فً  1-23-153المرسوم رقم 

 12و ذلك من فاتح ماي إلى  %525,إلى  %53من رسم االستٌراد المطبق على هذه المادة 

 . 1023أكتوبر 
 

اعتماد هذا التدبٌر، تبٌن أن مستوى المخزون من القمح اللٌن المعد للطحن المتوفر  ذومن
لدى المتعاملٌن، ٌغطً قرابة أربعة أشهر. كما أن األسعار الدولٌة لهذه المادة سجلت انخفاضا 

بفضل التوقعات اإلٌجابٌة المعروضة من طرف أهم البلدان  1023ملحوظا منذ بداٌة شهر ماي 

 المصدرة.
 

وعلى أساس المستوٌات الحالٌة لألسعار الدولٌة، فإن استئناف تطبٌق رسم االستٌراد على 
، سٌجعل ثمن القمح اللٌن المستورد عند 1023ابتداء من فاتح نونبر  %525,القمح اللٌن بنسبة 

درهم للقنطار فً شهر ماي  143درهم للقنطار مقارنة مع  113الخروج من المٌناء ٌقارب 

 ، مما قد ٌإدي إلى خلل فً التموٌن العادي للسوق الداخلً لهذه المادة.1023
 

لذا، وقصد ضمان تنافسٌة القمح المحلً مع ترك إمكانٌة لالستٌراد بعد تسوٌق باقً 
ابتداء من فاتح  %30تٌراد بنسبة المحصول الوطنً، بدا من المالئم إخضاع القمح اللٌن لرسم اس

 .1023نونبر 
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إدساج ِمزؼ١بد جذ٠ذح فٟ ِذٚٔخ  : ِذٚٔخ اٌجّبسن ٚ اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح -6

اٌجّبسن رزؼٍك ثبٌّمشساد اٌّغجمخ فٟ ١ِذاْ اٌّؼٍِٛبد اٌٍّضِخ دٛي اٌزظ١ٕف 

اٌّىشس ِشر١ٓ  15ٚ 05اٌزؼش٠فٟ ٚإٌّشأ ٚؽشق اٌزم١١ُ فٟ اٌجّشن. )اٌفظالْ 

 ٓ ِذٚٔخ اٌجّبسن(.ِ
 

بهدف تحسٌن جاذبٌة بلدنا من خالل إرساء مزٌد من الشفافٌة ووضوح الرإٌا، ٌقترح 
المكرر مرتٌن من مدونة الجمارك من أجل تضمٌنه مقتضٌات جدٌدة تتعلق  23تعدٌل الفصل 

ٌٌم بالمقررات المسبقة فً مٌدان المعلومات الملزمة حول التصنٌف التعرٌفً والمنشؤ وطرق التق
 فً الجمرك.

 

هذا االقتراح ٌتماشى مع أحكام اتفاقٌة المنظمة العالمٌة للتجارة المتعلقة بتسهٌل المبادالت 
نجاز عملٌاتهم التً تمكن المتعاملٌن االقتصادٌٌن من التوفر على جمٌع المعلومات الضرورٌة إل

 فً إطار من الشفافٌة والعدالة ونجاعة المساطر الجمركٌة.
 

من نفس المدونة لمالئمته مع مقتضٌات الفصل  23صة سانحة لتعدٌل الفصل وتبدو الفر

 المكرر مرتٌن المذكور. 23
 

رؼش٠فخ اٌشعَٛ اٌجّشو١خ ٚ اعزئٕبف اعز١فبء سعُ االعز١شاد اٌّطجك ػٍٝ ِبدح  -1

 اٌضثذح ٚثؼغ إٌّزجبد إٌفط١خ:
 

 ِبدح اٌضثذح 1-0
 

نونبر  4) 2216من شوال  13الصادر فً  1-05-2110تم بموجب المرسوم رقم 

(، وقف استٌفاء رسم االستٌراد المطبق على مادة الزبدة وذلك بهدف تؤمٌن تموٌن كاف 1005

 للسوق من هذه المادة تبعا الرتفاع األسعار العالمٌة للمنتجات الحلٌبٌة فً تلك الفترة.
 

ات الحلٌبٌة من ا بعٌن االعتبار انخفاض األسعار العالمٌة للمنتجذفً الوقت الراهن وأخ
جهة، واإلرادة المعبر عنها من أجل التقلٌص من النصوص الخاصة المستثناة من نظام الحق 

 العام، ٌقترح استئناف تحصٌل رسم االستٌراد المطبق على مادة الزبدة.
 

غٌر أنه ولتفادي إلحاق الضرر بالمستهلك المغربً، ٌقترح تطبٌق رسم استٌراد أدنى 
 الواردة حالٌا فً تعرٌفة رسوم االستٌراد. %13عوض  2,5%بنسبة 

 

الصادر بتارٌخ  2-05-2110وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التدبٌر تطلب نسخ المرسوم رقم 

 ( المتعلق بوقف استٌفاء رسم االستٌراد المطبق على الزبدة.1005نونبر  4) 2216من شوال  13
 

  ثؼغ إٌّزجبد إٌفط١خ 1-6
 

للسنة المالٌة  23-01المكررة من قانون المالٌة رقم  1لمادة من ا IIتم بموجب الفقرة 

 2211من شوال  14الصادر بتارٌخ  2-01-141المصادق علٌه بالظهٌر الشرٌف رقم  1001
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( وقف استٌفاء رسم االستٌراد المطبق على بعض المنتجات النفطٌة وذلك 1001دٌسمبر  12)

 قصد ضمان تموٌن منتظم للسوق الوطنً.
 

تحرٌر أسعار بعض المنتجات النفطٌة وبالنظر إلى النظام التعرٌفً التفضٌلً  وفً أفق
الذي تستفٌد منه هذه المنتجات فً إطار اتفاقٌات التبادل الحر، اتضح أن وقف استٌفاء رسم 

 االستٌراد أصبح بدون جدوى. وعلٌه، ٌقترح إعادة استٌفاء هذا الرسم على المنتجات المذكورة. 
 

ذاخ١ٍخ ػٍٝ االعزٙالن: رٕغ١ك اٌججب٠خ اٌّطجمخ ػٍٝ ثؼغ أٔٛاع اٌؼش٠جخ اٌ -1

 اٌزجغ اٌّظٕغ.

 
ٌهدف االقتراح المقدم إلى تنسٌق الجباٌة المطبقة على بعض أنواع التبغ المصنع مع أحسن 

 المعاٌٌر الدولٌة. 
 

ف وعلٌه، ٌقترح الرفع من مبلغ الضرٌبة الداخلٌة على االستهالك المطبقة على التبغ الرهٌ
 األركٌله )معسل(. أو الشٌشة المقطع المعد لتلفٌف السجائر وتبغ

 

 ٔظبَ ججبئٟ رفؼ١ٍٟ -5

 
، منح المغاربة القاطنٌن بالخارج الذٌن تعادل 1021تم بموجب قانون المالٌة لسنة 

 على القٌمة عند استٌراد سٌاراتهم. %63سنة تخفٌض بنسة  40أعمارهم أو تفوق 

 
ن األشخاص الذٌن قدموا خدمات جلٌلة للوطن، ٌقترح الرفع من وبهدف تشجٌع هذه الفئة م

 الجاري بها العمل. %63عوض نسبة  %70هذا التخفٌض إلى نسبة 

 

  اٌؼشائت ٚاٌشعَٛ ِٚخزٍف اٌزذاث١ش اٌججبئ١خ اٌؼشائت ٚاٌشعَٛ ِٚخزٍف اٌزذاث١ش اٌججبئ١خ   --ة ة 
 

 

فً إطار مواصلة  1024تندرج التدابٌر الجبائٌة المدرجة فً مشروع قانون المالٌة لسنة 

الجبائٌة، انسجاما مع التزامات الحكومة فً التفعٌل التدرٌجً لالقتراحات إصالح المنظومة 
من جهة، وتطبٌقا  1021أبرٌل  10 – 17المنبثقة عن المناظرة الوطنٌة للجباٌات المنعقدة فً 

 .1023غشت  4للتوجٌهات المدرجة فً المذكرة التؤطٌرٌة لرئٌس الحكومة الصادرة بتارٌخ 

 
مناظرة السالفة الذكر أسس إصالح تدرٌجً للنظام الجبائً ٌهدف وللتذكٌر، فقد وضعت ال

إلى تحقٌق عدالة جبائٌة أكبر، تتجلى أساسا فً توسٌع الوعاء الضرٌبً وخلق الظروف المالئمة 
للمنافسة الشرٌفة بٌن جمٌع المقاوالت وذلك عن طرٌق إلغاء االختالالت الضرٌبٌة وتقلٌص 

للتوصل إلى نجاعة أكثر سواء على مستوى مردودٌة الموارد  وعقلنة النفقات الجبائٌة والسعً
 الجبائٌة أو على مستوى تحسٌن تدبٌر المادة الجبائٌة والعالقات بٌن الملزمٌن واإلدارة الضرٌبٌة.

 

وعلى صعٌد آخر، فقد أكدت الرسالة التؤطٌرٌة السالفة الذكر على ضرورة مواصلة 
اتخاذ تدابٌر تهدف إلى توسٌع الوعاء الضرٌبً وإصالح إصالح النظام الجبائً الوطنً من خالل 
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الضرٌبة على القٌمة المضافة والحد من اإلعفاءات غٌر المبررة على المستوى االقتصادي 
 واالجتماعً وكذا محاربة الغش والتملص الضرٌبً.

 

ومن جهة أخرى، فإن تكرٌس مبدأ التشاور والنهج التشاركً من طرف المدٌرٌة العامة 
ائب عبر تنظٌم عدة لقاءات مع شركائها، مكنها من االستجابة لبعض المطالب المقترحة من للضر

 طرف المهنٌٌن.
 

تهم  1024وعلٌه، فإن التدابٌر الجبائٌة المقترحة فً إطار مشروع قانون المالٌة لسنة 

ٌل الضرٌبة على الشركات والضرٌبة على الدخل والضرٌبة على القٌمة المضافة وواجبات التسج
 وكذا تدابٌر مشتركة. والضرٌبة الخصوصٌة السنوٌة على السٌارات والتمبر

 

 رذاث١ش خبطخ ثبٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌششوبد  -0
 

 ٌغبء إِىب١ٔخ خظُ اٌذذ األدٔٝ ٌٍؼش٠جخإ -0-0

 
من المدونة العامة للضرائب على امكانٌة خصم الحد األدنى  222حالٌا تنص المادة 

سبٌة من مبلغ الضرٌبة المستحق عن السنوات المحاسبٌة الثالث للضرٌبة المإدى عن كل سنة محا
 الموالٌة فً حدود معٌنة.

 

إال أن نظام الخصم هذا ٌمس بمبدأ الحد األدنى للضرٌبة المنصوص علٌه فً نفس المادة 
والذي ٌنص على ضرورة دفع مبلغ مساهمة دنٌا من لدن الخاضعٌن للضرٌبة على الشركات أو 

خل برسم كل سنة محاسبٌة حتى فً حالة غٌاب ربح ومن المفروض أن تظل للضرٌبة على الد
هذه المساهمة كسبا للخزٌنة دون إمكانٌة استرجاعها الحقا من طرف الملزم عن طرٌق خصمها 

 من مبلغ الضرٌبة المستحق عن السنوات المحاسبٌة الموالٌة كما هو معمول به حالٌا.
 

د األدنى للضرٌبة فً مجال الضرٌبة على ولتصحٌح هذا الوضع وتكرٌس مبدأ الح
الشركات والضرٌبة على الدخل برسم الدخول المهنٌة، ٌقترح إلغاء نظام خصم الحد األدنى 

"هاء" السالفة الذكر لكً تبقى هذه المساهمة – I-222للضرٌبة المنصوص علٌه حالٌا فً المادة 

 مكسبا نهائٌا للخزٌنة.
 

 01 111فٟ ثٍخ ٌٍخظُ اٌزٞ ٠زُ رغذ٠ذٖ ٔمذا رذذ٠ذ ِجٍغ اٌزىب١ٌف اٌمب -0-6

 ٛسدوً ِ ٚ ػٓ دسُ٘ ػٓ وً ٠َٛ
 

% من مبلغ النفقات 30حالٌا، ال تخصم من الحصٌلة الخاضعة للضرٌبة إال فً حدود 

المترتبة على التكالٌف، إذا كان مبلغها المحرر فاتورة فً شؤنه ٌساوي أو ٌتجاوز عشرة آالف 
بشٌك مسطر وغٌر قابل للتظهٌر أو كمبٌاالت أو بطرٌقة مغناطٌسٌة  درهم ولم ٌتم إثبات تسدٌدها

 لألداء أو تحوٌل بنكً أو وسٌلة إلكترونٌة أو مقاصة.
 

الفواتٌر، لتمكٌن  تجزيءنه لوحظ مع الممارسة أن بعض الملزمٌن ٌلجإون الى أإال 
 زبنائهم من األداء نقدا دون التعرض للجزاء السالف الذكر.
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ً مبلغ التكالٌف القابلة للخصم ف تحدٌدد لهذه الممارسات، ٌقترح ومن أجل وضع ح
 .وعن كل مورددرهم عن كل ٌوم  207000

 

 رٛػ١خ اإلػفبء اٌذائُ اٌّخٛي ٌجؼغ ا١ٌٙئبد -0-1
 

كل األشخاص الذٌن ٌستفٌدون من  ًعلى تدبٌر ٌستثن 1020نص قانون المالٌة لسنة 

 ركات من:اإلعفاء الكلً الدائم من الضرٌبة على الش
 

 على الربائح المقبوضة؛ %200تخفٌض  
 

 إعفاء زائد القٌمة برسم تفوٌت القٌم المنقولة. 
 

المتعلقة بالتدابٌر الجبائٌة المدرجة فً القانون المالً السالف  526غٌر أن الدورٌة رقم 

ً ٌتمحور نشاطها تالذكر، نصت على اإلبقاء على هذه االمتٌازات بالنسبة لبعض الهٌئات ال
 األساسً حول تلقً هذه العائدات المالٌة.

 

هو معمول به حالٌا بالمذكرة السالفة الذكر  وبالتالى، ٌهدف التدبٌر المقترح إلى تكرٌس ما
مر بالشركات غٌر المقٌمة، والبنك اإلسالمً، والبنك األفرٌقً للتنمٌة، والشركة المالٌة وٌتعلق األ

ت المكلفة بالتوظٌف الجماعً للقٌم المنقولة، وصنادٌق الدولٌة، ووكالة بٌت مال القدس، والهٌئا
ومإسسة لال سلمى للوقاٌة  الجماعً للتسنٌد، وهٌئات توظٌف رأس المال بالمجازفة التوظٌف

 .وعالج السرطان

 

 رٛػ١خ إػفبء اٌشثبئخ اٌّٛصػخ ِٓ ؽشف اٌششوبد اٌمبثؼخ اٌذشح -0-1
 

بائح الموزعة من طرف الشركات تنص المقتضٌات الجبائٌة الحالٌة على إعفاء الر
على مساهمٌها باعتبار رقم األعمال المطابق للخدمات  (holding offshoreالحرة ) القابضة

المعفاة من الضرٌبة، فً حٌن أن الشركات المذكورة غٌر معفاة من الضرٌبة وإنما تخضع 
 لضرٌبة جزافٌة بالنسبة للعملٌات المنجزة.

 
ت، ٌقترح تعوٌض عبارة "باعتبار رقم األعمال المطابق ومن أجل توضٌح هذه المقتضٌا

للخدمات المعفاة من الضرٌبة بعبارة "باعتبار األرباح المترتبة عن األنشطة التً تخول االستفادة 
 من الضرٌبة الجزافٌة.

 

 

رٛػ١خ ؽش٠مخ ادزغبة اٌذفؼبد اٌّغزذمخ ػٓ اٌششوبد اٌزٟ اعزٕفزد  -0-5

 ِذح اإلػفبء اٌّؤلذ 
 

لٌا السنة المحاسبٌة المرجعٌة بالنسبة للشركات المعفاة مإقتا من أداء الحد األدنى تعد حا
للضرٌبة وكذا الشركات المعفاة من مجموع الضرٌبة على الشركات هً آخر سنة محاسبٌة طبقت 

 برسمها اإلعفاءات.
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الضرٌبة وتحدد بالتالً، الدفعات المستحقة عن السنة المحاسبٌة الجارٌة استنادا إلى مبلغ 
احتساب الدفعات  ٌإدي إلىأو مبلغ الحد األدنى الذي كان ٌستحق دفعه فً حالة عدم اإلعفاء، مما 

 .%(10بالسعر الكامل )
 

ولتفادي المنازعات والصعوبات العملٌة الناجمة عن هذه الوضعٌة، ٌقترح أن تحدد 
ضرٌبة أو مبلغ الحد األدنى الدفعات المستحقة عن السنة المحاسبٌة الجارٌة استنادا إلى مبلغ ال

 .الحالٌةالذي كان ٌستحق دفعه فً حالة تطبٌق األسعار الجاري بها العمل برسم السنة المحاسبٌة 
 

 اػزّبد أعؼبس ٔغج١خ ٌٍؼش٠جخ ػٍٝ اٌششوبد دغت ششائخ اٌشثخ -0-2
 

 ألجل تكرٌس العدالة الجبائٌة والمساواة فً تحمل التكالٌف العمومٌة بٌن كل الخاضعٌن
للضرٌبة وتعزٌز تنافسٌة المقاوالت المغربٌة قصد مواجهة تحدٌات العولمة واالنفتاح على 
األسواق الخارحٌة وكذا رفع نجاعة النظام الجبائً فً تعبئة الموارد المالٌة الضرورٌة لتموٌل 

رباح مٌزانٌة الدولة، ٌقترح إرساء الجدول التالً لألسعار النسبٌة، ٌؤخذ بعٌن االعتبار مستوى أ
 المنشآت بهدف فرض ضرٌبة عادلة على الصعٌد الجبائً واالقتصادي:

 

 1007000% بالنسبة لشرٌحة الحصٌلة الخاضعة للضرٌبة التً تساوي أو تقل عن 20 

 ؛ درهم
 

درهم وتساوي  1007000% بالنسبة لشرٌحة الحصٌلة الخاضعة للضرٌبة التً تفوق 10 

 ؛ ( درهم20007000أو تقل عن ملٌون )
 

% بالنسبة لشرٌحة الحصٌلة الخاضعة للضرٌبة التً تفوق ملٌون درهم وتساوي أو 10 

 ؛ تقل عن خمسة مالٌٌن درهم
 

 % بالنسبة لشرٌحة الحصٌلة الخاضعة للضرٌبة التً تفوق خمسة مالٌٌن درهم.12 
 

 %.15مع العلم أن القطاع المالً ٌظل خاضعا للضرٌبة بسعر  

 
 ٌذخًرذاث١ش خبطخ ثبٌؼش٠جخ ػٍٝ ا  -6

 

ِٕخ ٔفظ االِز١بصاد اٌؼش٠ج١خ اٌّطجمخ ػٍٝ ػمٛد اٌّشاثذخ ٌؼمٛد  -6-0

 اإلجبسح إٌّز١ٙخ ثبٌز١ٍّه
 

حالٌا، تنص أحكام المدونة العامة للضرائب على تمتٌع التموٌل عبر منتوج مرابحة من 
متعلق امتٌازات جبائٌة فٌما ٌتعلق باقتناء مسكن مخصص للسكنى الرئٌسٌة، السٌما االمتٌاز ال

مبلغ الربح المعلوم المتفق  % من مجموع الدخل المفروضة علٌه الضرٌبة،20بخصم، فً حدود 

 علٌه مسبقا فً إطار عقد المرابحة مع مإسسات االئتمان أو الهٌآت المعتبرة فً حكمها.
 

المتعلق بمإسسات  1022دٌسمبر  12بتارٌخ  21 – 201تبعا لصدور القانون رقم 

ر فوائد دالمعتبرة فً حكمها والذي ٌقنن تسوٌق المنتوجات والخدمات التً ال تاالئتمان والهٌآت 
ورغبة فً مقاربة األحكام التشرٌعٌة لهذه المنتوجات مع أفضل الممارسات الدولٌة، ٌقترح تمتٌع 
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اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك" بنفس المعاملة الجبائٌة المطبقة على تموٌل المرابحة فً مجال "تموٌل 
اء العقارات وتمكٌن الخاضع للضرٌبة الذي ٌبرم عقدا فً إطار اإلجارة المنتهٌة بالتملٌك اقتن

  :بغرض تملك مسكن رئٌسً
 

من االستفادة من خصم مبلغ هامش الكراء المإدى من طرف الخاضع للضرٌبة فً إطار  
مها فً عقد "إجارة المنتهٌة بالتملٌك" إلى مإسسات االئتمان أو الهٌئات المعتبرة فً حك

 من مجموع دخله المفروضة علٌه الضرٌبة ؛ 20حدود %
 

أو من خصم المبالغ المدفوعة لتسدٌد تكلفة الشراء ومبلغ هامش الكراء المإدى من طرف  
فً إطار عقد "إجارة منتهٌة بالتملٌك" إلى مإسسات االئتمان أو الهٌئات  الخاضع للضرٌبة

 ماعً مخصص لسكناه الرئٌسٌة؛المعتبرة فً حكمها من أجل اقتناء مسكن اجت
 

باألخذ بعٌن االعتبار المدة التً شغلها الخاضع للضرٌبة باعتباره مكتري للعقار الذي  
سنوات الالزمة لالستفادة من اإلعفاء من  4خصصه لسكناه الرئٌسٌة فً احتساب مدة 

 الضرٌبة على الدخل برسم األرباح العقارٌة؛
 

ساب الربح العقاري، ثمن التكلفة ومبلغ هامش الكراء باألخذ بعٌن االعتبار من أجل احت 
 فً حالة تفوٌت العقار الذي تم اقتناإه فً إطار العقد السالف الذكر.

 

اإلثشاء ِٓ اإلدالء ثبإللشاس اٌغٕٛٞ ثّجّٛع اٌذخً ثبٌٕغجخ ٌٍخبػؼ١ٓ  -6-6

ٌٍؼش٠جخ اٌّزٛفش٠ٓ فمؾ ػٍٝ دخٛي ١ِٕٙخ ِذذدح دغت ٔظبَ اٌشثخ 

 اٌجضافٟ
 

ا، ٌجب على الخاضعٌن للضرٌبة على الدخل المتوفرٌن على دخول مهنٌة محددة حالٌ
حسب نظام الربح الجزافً أن ٌوجهوا، قبل فاتح مارس من كل سنة، فً رسالة مضمونة مع 
إشعار بالتسلم أو ٌسلموا مقابل وصل، إلى مفتش الضرائب إقرارا بمجموع دخلهم خالل السنة 

 السابقة.
 

معظم اإلقرارات المودعة من طرف الخاضعٌن للضرٌبة فً هذا غٌر أنه لوحظ أن 
فً إقرارات السنوات السابقة، مما ٌنتج عنه تكلفة تسٌٌر  الواردةاالطار تتضمن نفس المعلومات 

 زائدة على اإلدارة وعبء على الملزم.
 

ٌن هذه اإلقرارات، ٌقترح إبراء الخاضعٌن للضرٌبة المتوفر تدبٌروعلٌه، ومن أجل عقلنة 
فقط على دخول مهنٌة محددة حسب نظام الربح الجزافً من اإلدالء باإلقرار السنوي وفق 

 الشروط التالٌة:
 

ٌجب أن ٌحدد الربح السنوي للخاضعٌن للضرٌبة على أساس الربح األدنى وأن ٌكون مبلغ  
 ؛ درهم 37000الواجبات األصلٌة المترتب علٌهم ٌساوي أو ٌقل عن 

 

 ؛ للضرٌبة مزاوال لنفس النشاطٌجب أن ٌظل الخاضع  
 

 ٌجب أن ٌظل الربح الجزافً الناتج عن مزاولة هذا النشاط أقل من الربح األدنى. 
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وفً حالة عدم توفر الشروط السالفة الذكر، ٌجب على الخاضعٌن للضرٌبة اإلدالء بإقرار 
عامة من المدونة ال 61مجموع دخلهم حسب الشكل واآلجال المنصوص علٌهما فً المادة 

 للضرائب.
 

رّذ٠ذ أجً شغٛس ػمبس ٠شغٍٗ ِبٌىٗ ػٍٝ ٚجٗ عىٕٝ سئ١غ١خ،  -6-1

جشاء رف٠ٛزٗ ِٓ عزخ أشٙش  ػ١ٍٗ ٌالعزفبدح ِٓ إػفبء اٌشثخ اٌّذظً

 إٌٝ عٕخ 
 

باء من المدونة العامة للضرائب على إعفاء الربح  II- – 41تنص األحكام الحالٌة للمادة 

زء عقار ٌشغله مالكه على وجه سكنى رئٌسٌة منذ ستة المحصل علٌه من تفوٌت عقار أو ج
 سنوات على األقل فً تارٌخ التفوٌت المذكور.

 

وتمنح للخاضع للضرٌبة مدة أقصاها ستة أشهر تبتدئ من تارٌخ اإلخالء، إلنجاز عملٌة 
 التفوٌت السالفة الذكر. 

 

الستفادة او المذكوروتعد هذه المدة غٌر كافٌة بالنسبة للخاضع للضرٌبة لتفوٌت العقار 
 بالتالً من الحق فً االعفاء.

 

ولتبسٌط شروط االستفادة من االعفاء السالف الذكر، ٌقترح تمدٌد أجل شغور المسكن من 
 ستة أشهر إلى سنة.

 

جغ١ؾ اٌزذث١ش اٌّزؼٍك ثبٌخظُ فٟ دبٌخ الزٕبء ِغىٓ ِخظض ٌٍغىٕٝ ر -6-1

 اٌشئ١غ١خ فٟ إؽبس اٌٍّى١خ اٌّشبػخ
 

من المدونة العامة للضرائب، فً حالة  II -16المقتضٌات الواردة فً المادة تنص  حالٌا

اقتناء عقارات بغرض تملك مسكن رئٌسً فً إطار الملكٌة المشاعة، على خصم مبلغ فوائد 
من  20القروض أو مبلغ الربح المعلوم المتفق علٌه مسبقا فً إطار عقد المرابحة فً حدود %

، بالنسبة لكل مالك على الشٌاع حسب حصته فً المسكن مجموع دخل الخاضع للضرٌبة
 الرئٌسً.
 

وعلى سبٌل المثال، فً حالة اقتناء أو بناء عقار مخصص للسكنى الرئٌسٌة من طرف 
 20% بالنسبة لكل واحد منهما، فإن خصم %30شخصٌٌن فً إطار الملكٌة المشاعة فً حدود 

الواردة فً المدونة العامة للضرائب إال فً  من مجموع دخلهما ال ٌتم حسب المقتضٌات الحالٌة
% من مبلغ فوائد القروض أو مبلغ الربح المعلوم المتفق علٌه مسبقا، رغم تموٌل الملك 30حدود 

وبالتالً، ال ٌستفٌد الخاضع للضرٌبة من جراء تطبٌق  المشاع بؤكمله من طرف شخص واحد.
 هذه المقتضٌات.

 

على اقتناء عقارات مشاعة بغرض تملك مسكن  ورغبة فً تشجٌع الخاضعٌن للضرٌبة
، ٌقترح حذف  20رئٌسً وتمتٌعهم بالحق فً خصم مجموع مبلغ فوائد القروض فً حدود %
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المقتضٌات المتعلقة بالسقف المحدد بالنسبة لخصم فوائد القروض بالنسبة لكل مالك على الشٌاع 
 حسب حصته فً المسكن الرئٌسً.

 

ٌؼش٠جخ اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌذخٛي ا١ٌّٕٙخ ٚ رغ١١ش ؽش٠مخ رذظ١ً ا -6-5

اٌفالد١خ ثبٌٕغجخ ٌٍخبػؼ١ٓ ٌٍؼش٠جخ ػٍٝ اٌذخً اٌّذذدح دخٌُٛٙ 

ٚفك ٔظبَ إٌز١جخ اٌظبف١خ اٌذم١م١خ أٚ ٔظبَ إٌز١جخ اٌظبف١خ اٌّجغطخ 

 ثّب ف١ُٙ اٌخبػؼ١ٓ ٌٍؼش٠جخ اٌّضا١ٌٚٓ ٌّٙٓ دشح 
 

ٌة والفالحٌة للخاضعٌن للضرٌبة حالٌا، تفرض الضرٌبة على الدخل برسم الدخول المهن
ٌداع اقرارهم السنوي العام بالدخل، بما فٌهم الخاضعٌن إعن طرٌق إصدار أمر بتحصٌلها بعد 

جمادى  20الصادر فً  1723775للضرٌبة المزاولٌن للمهن الحرة المحددة بموجب المرسوم رقم 

 طرٌقة الكترونٌة.داء الضرٌبة بأ( والملزمٌن بإٌداع و1023مارس  12) 2214االخرة 
 

قرار لزامٌة اإلإحداث إصبحت غٌر مالئمة خاصة بعد أن كٌفٌة تحصٌل هذه الضرٌبة أإال 
لخاضعٌن للضرٌبة السالفً الذكر ابتداء من فاتح ٌناٌر اداء االلكترونٌٌن وتعمٌمهما على واأل

1025. 
 

ٌقترح تغٌٌر وعلٌه ورغبة فً تبسٌط طرٌق تحصٌل الضرٌبة بالنسبة لهإالء الملزمٌن، 
داء التلقائً لى تحصٌلها بواسطة األإطرٌقة تحصٌل ضرائبهم عن طرٌق إصدار أمر بالتحصٌل 

 دارة الضرائب.إلدى قابض 
 

وٌبقى تحصٌل الضرٌبة برسم الدخول المهنٌة المحددة وفق النظام الجزافً عن طرٌق 
 مر بالتحصٌل.أصدار إ
 

شئخ ػٓ إ٠جبس ػمبساد ٌٍذخٛي إٌب %11ِٕخ االعزفبدح ِٓ خظُ  -6-2

 صساػ١خ
 

على الدخل الناتجة عن العقارات المبنٌة  الخاضعة للضرٌبةحالٌا، تستفٌد الدخول العقارٌة 
% لتحدٌد صافً الدخل المفروضة 20وغٌر المبنٌة مهما كان نوعها من تخفٌض جزافً نسبته 

 علٌه الضرٌبة.
 

بما فٌها المبانً والمعدات الثابتة العقارات الزراعٌة  الدخول الناشئة عن إٌجارن أإال 
 عاله.أوالمتحركة المرتبطة بها تخضع للضرٌبة على الدخل، دون تطبٌق الخصم المشار الٌه 

 

رغبة فً مالئمة النظام الجبائً المطبق على جمٌع الدخول العقارٌة، ٌقترح تعمٌم 
 لٌه بالنسبة للدخول العقارٌة الفالحٌة.إاالستفادة من الخصم المشار 
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رغ١١ش أجً إ٠ذاع اإللشاس اٌغٕٛٞ ثّجّٛع اٌذخً ثبٌٕغجخ ألطذبة  -6-7

اٌذخٛي ا١ٌّٕٙخ اٌّذذدح دغت ٔظبَ إٌز١جخ اٌظبف١خ اٌذم١م١خ أٚ ٔظبَ 

 إٌز١جخ اٌظبف١خ اٌّجغطخ
 

من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بؤجل إٌداع اإلقرار  I-61تنص األحكام الحالٌة للمادة 

 الدخل على إلزامٌة اإلدالء بهذا اإلقرار بالنسبة للخاضعٌن للضرٌبة المحددة جموعمالسنوي ب
حسب نظام النتٌجة الصافٌة الحقٌقٌة أو نظام النتٌجة الصافٌة المبسطة قبل فاتح أبرٌل من  دخولهم

 كل سنة.
قتراح تغٌٌر طرٌقة تحصٌل الضرٌبة المستحقة على الخاضعٌن للضرٌبة غٌر أنه تبعا ال

الذكر، ولتفادي االكتظاظ الذي ٌحصل عند إٌداع اإلقرار المشار إلٌه أعاله، ورغبة فً  السالفً
تحسٌن الخدمات المقدمة للملزمٌن وتمكٌنهم من القٌام بالتزاماتهم الضرٌبٌة فً أحسن الظروف 
ٌقترح تحدٌد األجل المقرر إلٌداع اإلقرار السنوي بمجموع الدخل بالنسبة لهإالء الخاضعٌن 

 ."قبل فاتح أبرٌل"من كل سنة عوض  "قبل فاتح ماي"بة للضرٌ
 
، ٌقترح للمالءمة التنصٌص كذلك على نفس األجل عند السالف الذكرتبعا لالقتراح و

اختٌار األنظمة السالفة الذكر من طرف الخاضعٌن للضرٌبة المحددة دخولهم المهنٌة حسب نظام 
 الربح الجزافً.

 
 ٌم١ّخ اٌّؼبفخرذاث١ش خبطخ ثبٌؼش٠جخ ػٍٝ ا -1

 

 ِٛاطٍخ إطالح اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ -1-0
 

 % ػٍٝ ػ١ٍّبد إٌمً اٌغىىٟ:61رطج١ك عؼش  -1-0-0

 
% 22تخضع حالٌا عملٌات نقل المسافرٌن والبضائع للضرٌبة على القٌمة المضافة بسعر 

 ائب.أ( من المدونة العامة للضر – 1°-77مع الحق فً الخصم طبقا لمقتضٌات المادة 

 
دٌن ) المصدم وفً إطار إصالح الضرٌبة على القٌمة المضافة الهادف إلى إلغاء حالة

الذي ٌعانً منه المكتب الوطنً للسكك الحدٌدٌة، ٌقترح تطبٌق السعر العادي البالغ  (الضرٌبة
 .1024% على عملٌات النقل السككً ابتداء من فاتح ٌناٌر 10

 

 ئشاد إػفبء ػ١ٍّبد اعز١شاد اٌطب -1-0-6

 
طبقا  %10تخضع حالٌا عملٌات استٌراد الطائرات للضرٌبة على القٌمة المضافة بسعر 

 من المدونة العامة للضرائب. 212لمقتضٌات المادة 

 
وبغرض مالءمة المعاملة الضرٌبٌة الستٌراد الطائرات مع ما هو معمول به على الصعٌد 

وكذا  خصصة للنقل الجوي الدولً المنتظمالم الدولً، ٌقترح إعفاء عملٌات استٌراد الطائرات
 من الضرٌبة على القٌمة المضافة.المستعملة فً إصالح هذه الطائرات تجهٌزات وقطع الغٌار ال
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اٌزٕظ١ض ػٍٝ ِغطشح اٌزذظ١ً ثظٛسح رٍمبئ١خ فٟ دبٌخ ػذَ  -1-0-1

ادزشاَ ششٚؽ االعزفبدح ِٓ اإلػفبء ِٓ اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ 

 غبوٓ االجزّبػ١خاٌّؼبفخ ثبٌٕغجخ ٌٍّ

 

يجهغ انضشيجخ عهً انميًخ انًضبفخ انًطجك عهً انًسبكٍ االجتًبعيخ حبنيب يذفع  

يٍ انًذوَخ انعبيخ نهضشائت نفبئذح يمتُي هزا انُىع  22°-22انًعفبح طجمب نًمتضيبد انًبدح 

 I-29يٍ انسكٍ انزيٍ يخظظىَه نسكُبهى انشئيسيخ وفك انششوط انًُظىص عهيهب ثبنًبدح 

 انًذوَخ انعبيخ نهضشائت. يٍ
بتخصٌص هذا السكن  فعلٌاالهدف المتمثل فً تمتٌع األشخاص الذٌن ٌقومون  ولتحقٌق

لسكناهم الرئٌسٌة من اإلعفاء من الضرٌبة على القٌمة المضافة على شكل تسبٌق ٌساوي مبلغ 
ً للوثائق التً الضرٌبة على القٌمة المضافة المذكور أعاله، ٌقترح، فً حالة عدم تقدٌم المقتن

تثبت تخصٌص السكن المذكور للسكنى الرئٌسٌة لمدة أربع سنوات، تطبٌق مسطرة للتحصٌل 
بصورة تلقائٌة على التسبٌق السالف الذكر عن طرٌق قائمة اإلٌرادات وكذا تطبٌق الغرامات 

  .والزٌادات والذعائر المتعلقة بها
 

خ  اٌّطجمخ ػٍٝ اٌغٍغ رؼ١ُّ إسجبع اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبف  -1-0-1

 اٌزج١ٙض٠خ

 
ٌمنح حالٌا إرجاع الضرٌبة على القٌمة المضافة للمنشآت التً تنجز عملٌات معفاة من هذه 

من المدونة العامة  72و 71الضرٌبة أو معفاة مع وقف استٌفائها وفقا لمقتضٌات المادتٌن 

 للضرائب.
 

بٌق االقتراحات المنبثقة عن وفً إطار إصالح الضرٌبة على القٌمة المضافة و كذا تط
المناظرة الوطنٌة للجباٌات الهادفة إلى حذف حاالت الدٌن الضرٌبً غٌر القابل لإلرجاع، ٌقترح 

هذه تعمٌم اإلرجاع المتعلق بالضرٌبة على القٌمة المضافة وذلك بالبدء بإرجاع تطبٌق الشروع فً 
 .1024اة ابتداء من فاتح ٌناٌر لسلع التجهٌزٌة المقتنبالنسبة ل الضرٌبة فً مرحلة أولى

 
الحدٌثة النشؤة  للمقاوالتشهرا الممنوح  14ٌجب التذكٌر أن إعفاء السلع التجهٌزٌة لمدة 

 ٌبقى ساري المفعول.

 

ٔظبَ خبص ٌٍؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ثبٌٕغجخ  اٌزٕظ١ض ػٍٝ -1-0-5

 ٍظٕبػخ اٌغزائ١خٌ

 
دون  %10على القٌمة المضافة بسعر  ٌتحمل حالٌا قطاع الصناعة الغذائٌة الضرٌبة

إمكانٌة خصم الضرٌبة على القٌمة المضافة التً تتحملها بعض العناصر الداخلة فً اإلنتاج على 
 اعتبار أن المنتوجات الفالحٌة غٌر خاضعة للضرٌبة على القٌمة المضافة.

 
إنها وبحسب المهنٌٌن، فإن هذه الوضعٌة تجعل القطاع المهٌكل غٌر تنافسً حٌث  

تشجع على تكاثر الوحدات العاملة فً القطاع غٌر المهٌكل. و علٌه، ٌلتمس المهنٌون إخضاع 
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الصناعة الغذائٌة لنظام خاص ٌمكن من استرداد الضرٌبة على القٌمة المضافة المفروضة على 
كل العناصر الداخلة فً اإلنتاج وخصوصا منها ذات األصل الفالحً وذلك بهدف تضرٌب القٌمة 

 مضافة الحقٌقٌة الناتجة عن القطاع.ال
 
استجابة لهذه المطالب، ٌقترح إنشاء آلٌة تمكن من الحق فً استرداد الضرٌبة على  

 القٌمة المضافة غٌر الظاهرة على شراء المنتجات الفالحٌة غٌر المحولة.
 

 توصٌات المجلس االقتصادي واالجتماعً والبٌئً الرامٌة فً إطارالمقترح  وٌندرج هذا
إلى الحد من الصعوبات الجبائٌة التً تعترض قطاعا ٌكتسً أهمٌة بالغة فً تنمٌة القطاع الفالحً 
من حٌث االستثمار وخلق فرص الشغل وٌشكل ركٌزة أساسٌة من ركائز مخطط المغرب 

 .األخضر

 

عؼش اٌّغبّ٘خ االجزّبػ١خ ٌٍزؼبِٓ اٌّطجمخ ػٍٝ ِب  ِشاجؼخ  -1-0-2

 ٠ٕٝغٍّٗ اٌشخض ٌٕفغٗ ِٓ ِج
 

ٌخضع حالٌا المبنى المخصص للسكن الشخصً الذي ٌسلمه الشخص لنفسه والذي تتعدى 
درهما عن المتر المربع  40متر مربع للمساهمة االجتماعٌة للتضامن المحددة فً  100مساحته 

 من المساحة المغطاة لكل وحدة سكنٌة.
 

درهما بجدول  40د فً المحدبهدف تحقٌق العدالة الجبائٌة، ٌقترح تعوٌض السعر الثابت 

تصاعدي لألسعار ٌؤخذ بعٌن االعتبار القدرة على المساهمة لمختلف الشرائح المعنٌة بما ٌسلمه 
 230الشخص لنفسه من مبنى مع االحتفاظ باإلعفاء بالنسبة للمساحات المغطاة التً ال تتعدى 

 مترا مربعا، وذلك كما ٌلً:
 

 ثبنًتش انًشثعانًسبحخ انًغطبح  انسعش انًطجك ثبنذسهى 

 051 - 1 يعفبح

51 050 - 211  

21 210 - 251 

011 250 - 911 

241 910 - 411 

911 410 - 511 

 511أكثش يٍ  411

 

 رذاث١ش رزؼٍك ثبٌزٛػ١خ ٚاٌزجغ١ؾ  -1-6  
 

ِالءِخ عؼش اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ د١ٓ االعز١شاد ػٍٝ  -1-6-0

 اٌشؼ١ش ٚاٌزسح
 

ت استٌراد الشعٌر والذرة للضرٌبة على القٌمة المضافة بثالثة أسعار تخضع حالٌا عملٌا
 :مختلفة
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 عندما تكون موجهة لتغذٌة اإلنسان؛ 0% 
 

 عندما تكون موجهة لصنع غذاء الحٌوان؛ 20% 
 

 فً جمٌع الحاالت األخرى. 10% 
 

لممارسات  امصدرٌشكل األسعار حسب االستعمال  مٌٌز فًتبٌن أن هذا التغٌر أنه 
 المستهلك النهائً لهذه المواد. تحدٌدة بالتنافسٌة نظرا لصعوبة مضر

 

علٌه، ولتفادي إمكانٌة توجٌه هذه المواد الستعمال مغاٌر لذلك المصرح به، ٌقترح تطبٌق و
ٌّا كان االستعمال.%20سعر موحد )  ( أ

 

ِالءِخ عؼش اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ػٍٝ ػ١ٍّبد الزٕبء  -1-6-6

 ػٓ ؽش٠ك "اإلجبسح إٌّز١ٙخ ثبٌز١ٍّه" اٌغىٓ اٌشخظٟ

 
المتعلق بمإسسات االئتمان  1022دجنبر  12بتارٌخ  201 -21تبعا لصدور القانون 

والهٌآت المعتبرة فً حكمها الذي ٌنص على تسوٌق المنتجات والخدمات المقدمة من قبل البنوك 
 التشاركٌة التً ال تإدي إلى تحصٌل فوائد.

 
الجبائٌة المطبقة على هذه المنتجات مع أفضل الممارسات الدولٌة فً ولمالءمة المقتضٌات 

لفائدة "اإلجارة المنتهٌة  المرابحةهذا المجال، ٌقترح منح نفس المعاملة الضرٌبٌة الخاصة ب
 . 1024بالتملٌك" العقارٌة وذلك ابتداء من فاتح ٌناٌر 

 
منتهٌة بالتملٌك" العقارٌة من "اإلجارة ال عن طرٌق السكن الشخصًبناء علٌه، فإن اقتناء 

خاضعا للضرٌبة على القٌمة المضافة بنفس  ٌعتبر من الناحٌة الضرٌبٌة طرف أشخاص ذاتٌٌن،
 .المطبق على المرابحة %20السعر 

 

فشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌغٍغ إٌّمٌٛخ اٌّغزؼٍّخ ػٍٝ إثش رف٠ٛذ  -1-6-1

 األطٛي اٌزجبس٠خ
 

ضافة على هامش الربح المطبق على السلع الضرٌبة على القٌمة الم فرضعلى إثر 
ٌُقترح 213المنقولة المستعملة والمنصوص علٌه بالمادة   المكررة من المدونة العامة للضرائب، 

من المدونة السالفة الذكر من أجل فرض الضرٌبة على القٌمة المضافة على  6 – 67المادة  تتمٌم

 التجارٌة. السلع المنقولة المستعملة على إثر تفوٌت األصول
 

 اٌغٕٛٞ ٌٍخظُ اٌّؼبًِ ٌزذذ٠ذ االرفبق اٌغبثكإٌغبء  -1-6-1

 
 قطاعات تضم المنشآت كانت من المدونة العامة للضرائب على أنه إذا 202تنص المادة 

 جاز المضافة، القٌمة على حسب األنشطة المهنٌة والتً تكون خاضعة بصورة مغاٌرة للضرٌبة
 .الضرائب إدارة موافقة بعد قطاع لكل بالنسبة مستقلة صفةب السنوي للخصم المعامل تحدٌد
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ٌهدف االقتراح إلى إلغاء إلزامٌة الحصول على الموافقة المبدئٌة من اإلدارة الضرٌبٌة 
لتحدٌد المعامل السنوي للخصم على اعتبار أن الخاضع للضرٌبة الذي ٌختار تصنٌف األنشطة 

بتٌة والجبائٌة، ٌقوم بالتصرٌح سنوٌا بالنسبة المئوٌة التً ٌمارسها، بدافع من الشفافٌة المحاس
 لمعامل الخصم تحت مسإولٌته الشخصٌة.

 
من المدونة العامة  226و 202وتعدٌل المادتٌن  75بناء علٌه، ٌقترح إلغاء المادة 

 .1024للضرائب، وذلك ابتداء من فاتح ٌناٌر 
 

ٌغ٠ٕٛخ ػٍٝ رذاث١ش خبطخ ثٛاججبد اٌزغج١ً ٚاٌؼش٠جخ اٌخظٛط١خ ا -1

 اٌغ١بساد
 

 رذاث١ش خبطخ ثٛاججبد اٌزغج١ً -1-0
 

 إػفبء ػ١ٍّبد رغ١ٍُ األساػٟ اٌجّبػ١خ اٌٛالؼخ فٟ دٚائش اٌشٞ -1-0-0
 

 عملٌات تسلٌمٌقترح التنصٌص على إعفاء انسجاما مع أهداف مخطط المغرب األخضر، 
 2167جمادى األولى  20بتارٌخ  2747710ة المنجزة وفقا للظهٌر الشرٌف رقم ضٌالقطع األر

 من واجبات التسجٌل. ،الجماعٌة الواقعة فً دوائر الري ( المتعلق باألراض2747ًٌولٌو  13)
 

( ِشاد (5فٟ دذٚد خّظ  1%دظش رطج١ك إٌغجخ اٌّخفؼخ  -1-0-2

 اٌّغبدخ اٌّغطبح ٌألساػٟ اٌّشطذح ٌٍجٕبء 
 

فوٌت عقار ٌشغله مالكه ٌعفى حالٌا من الضرٌبة على الدخل الربح المحصل علٌه من ت
( مرات المساحة (5على وجه سكنى رئٌسٌة، وكذا األرض التً شٌد فوقها البناء فً حدود خمس 

 باء( من المدونة العامة للضرائب.II- ) 41طبقا ألحكام المادة  ،المغطاة
 

( مرات المساحة المغطاة قد تم التنصٌص علٌه (5أن هذا الشرط المحدد فً خمس  كما

( من المدونة السالفة الذكر، فٌما ٌخص تطبٌق نسبة التسجٌل 2 -واو I-) 211أٌضا بالمادة 

 على اقتناء المحالت المبنٌة. 2%المخفضة 
 

بدون أي  2إال أنه فً حالة اقتناء أراض مخصصة للبناء، تطبق علٌها النسبة المخفضة %

 ة المغطاة.تحدٌد للمساح
 

فً  2%ومالءمة مع مقتضٌات المدونة العامة للضرائب، ٌقترح تطبٌق النسبة المخفضة 

( مرات المساحة المغطاة لألراضً المرصدة للبناء، وذلك على غرار ما هو (5حدود خمس 

 : معمول به بالنسبة
 

كسكن عفاء تفوٌتات العقارات التً ٌشغلها مالكوها إللضرٌبة على الدخل فٌما ٌخص  
 رئٌسً؛

 

 % على اقتناء المحالت المبنٌة.2لواجبات التسجٌل فٌما ٌتعلق بتطبٌق النسبة المخفضة  
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رٛػ١خ إٌظبَ اٌججبئٟ اٌّطجك ػٍٝ ػمٛد "اإلجبسح إٌّز١ٙخ  -1-0-3

 ثبٌز١ٍّه"
 

حالٌا، ٌخضع اقتناء العقارات أو األصل التجاري لنظام جبائً موحد كٌفما كان نمط 
قتناءات: عن طرٌق القروض البنكٌة أو عقود المرابحة أو االئتمان اإلٌجاري تموٌل هذه اال

 العقاري.
 

 وٌتجلى هذا النظام الجبائً فً تطبٌق واجبات التسجٌل مرة واحدة على ثمن االقتناء :
 

 من طرف األشخاص الذاتٌٌن عند التموٌل عن طرٌق القرض البنكً ؛ 
 

اإلٌجاري  لى المرابحة أو القرض أو االئتمانمن طرف المإسسات المالٌة عند اللجوء إ 
 العقاري.
 

"اإلجارة  عقودلم تنص على هذا النظام فٌما ٌخص إال أن المدونة العامة للضرائب 
لهذا ٌقترح تطبٌق نفس النظام الجبائً على العقود السالفة الذكر ترسٌخا لمبدأ  المنتهٌة بالتملٌك".

 الجبائٌة المنصوص علٌها فً مجال الضرٌبة على الدخل.الضرٌبً ومالءمة مع التدابٌر  الحٌاد
 

رخف١غ األعبط اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ ثبٌٕغجخ ٌٍؼمٛد اٌّثجزخ ٌجؼغ  -1-0-4

 ػ١ٍّبد اٌىشاء إٌّجضح ػٓ ؽش٠ك اإل٠جبس اٌذىشٞ
 

طار مواكبة السٌاسة القطاعٌة للحكومة فً المجال الصناعً والفالحً، السٌما إفً 
جل تشجٌع المشارٌع االستثمارٌة فوق األراضً التابعة ألمالك مخطط المغرب األخضر وأل

الدولة، ٌقترح تخفٌض األساس الخاضع للضرٌبة بالنسبة لواجبات التسجٌل المطبقة على 
 اإلٌجارات الحكرٌة المتعلقة بهذه األراضً.

 

وبهذا الخصوص، ٌقترح تخفٌض األساس الخاضع للضرٌبة المحدد حالٌا فً عشرٌن 
وجعله محددا فً مبلغ أكرٌة سنة واحدة، وذلك بالنسبة لإلٌجارات  للكراء الثمن السنوي ( مرة10)

مالك الدولة المعدة إلنجاز مشارٌع استثمارٌة فً القطاع الحكرٌة المتعلقة باألراضً التابعة أل
 الصناعً أو الفالحً.

 

 خ اٌخظٛط١خ اٌغ٠ٕٛخ ػٍٝ اٌغ١بسادرذاث١ش خبطخ ثبٌؼش٠ج -1-6
 

من المدونة العامة للضرائب، ٌتم أداء الضرٌبة  III-257تضٌات المادة وفقا لمق

 الخصوصٌة السنوٌة على السٌارات: 
 

لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومً المؤذون له بصفة قانونٌة من لدن إدارة  
 الضرائب؛

 

ن على وكذا لدى هٌآت أخرى لحساب المحاسب العمومً المختص، السٌما وكاالت التؤمٌ 
 السٌارات ووكاالت برٌد المغرب، وفق الكٌفٌات التً ٌحددها نص تنظٌمً.
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. تم بلورته على أرض الواقعتغٌر أن أداء هذه الضرٌبة لدى المإسسات السالفة الذكر لم 
ولدى هٌآت  ٌارات لدى األبناكلضرٌبة الخصوصٌة السنوٌة على السٌقترح استخالص الذا، 

 .التً ٌحددها نص تنظٌمًأخرى وذلك وفق الكٌفٌات 
 

 رذاث١ش ِشزشوخ -5
 

اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ  ٚ ِشزشوخ ث١ٓ اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌششوبد رذاث١ش -5-0

 ٚاججبد اٌزغج١ً اٌّؼبفخ ٚ
 

اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ  ٚ ِٕخ اإلػفبء ثشعُ اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌششوبد -5-0-0

ٚاججبد اٌزغج١ً ٌّؤعغخ ٌال عٍّٝ ٌٍٛلب٠خ ٚػالج  اٌّؼبفخ ٚ

 ؽبْاٌغش
 

من أجل تعامل جبائً مماثل لجمٌع المإسسات التً تعمل فً المجال الصحً، ٌقترح 
إدراج اإلعفاء الكلً الدائم من الضرٌبة على الشركات وواجبات التسجٌل الذي تستفٌد منه مإسسة 

 سلمى للوقاٌة وعالج السرطان، كما هو الشؤن للمإسسات األخرى.  لال
 

لدائم من الضرٌبة على الشركات لفائدة هذه الجمعٌة منذ وقد تم منح اإلعفاء الكلً ا
 تؤسٌسها على اعتبار أنها جمعٌة غٌر هادفة للحصول على ربح.

 

ورغبة فً منح نفس المعاملة الجبائٌة المخولة للجمٌع المإسسات العاملة فً المجال 
ع التجهٌزٌة التً عفاء هذه المإسسة من الضرٌبة على القٌمة المضافة برسم السلإالصحً، ٌقترح 

 نفس الضرٌبة بالنسبة للخدمات المقدمة من لدنها.من  كذلكعفاإها إتقتنٌها و
 

 رذاث١ش ِشزشوخ ث١ٓ ج١ّغ اٌؼشائت -5-6
 

 رجغ١ؾ اٌطؼْٛ أِبَ اٌٍجبْ -5-6-0
 

فً إطار تفعٌل مضامٌن الرإٌة االستراتٌجٌة للمدٌرٌة العامة للضرائب، وتوصٌات 
والبٌئً، ة حول الجباٌات، واقتراحات المجلس االقتصادي واالجتماعً المناظرة الوطنٌة الثانٌ
لً للطعون أمام اللجان المحلٌة لتقدٌر الضرٌبة واللجنة الوطنٌة للنظر احٌقترح مراجعة النظام ال

وضمان استقاللٌتها مع  فً الطعون المتعلقة بالضرٌبة بالشكل الذي ٌضمن فعالٌة هذه اللجان
 مع حجم الملفات المعروضة علٌها.مالءمة اختصاصاتها 

 

 المدونة العامة للضرائباد ومملة من التعدٌالت على مقتضٌات جوعلٌه، ٌقترح إدخال 
 ذات الصلة بالموضوع.

 

 ِشاجؼخ ٔظبَ اٌجضاءاد  -5-6-6
 

 1021فً إطار تفعٌل توصٌات المناظرة الوطنٌة للجباٌات لسنة  التدبٌرٌندرج هذا 

لجة عادلة فً مجال الجزاءات، عن طرٌق مالءمة الجزاءات الحالٌة مع الرامٌة إلى تحقٌق معا
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األخطاء المرتكبة، من خالل فرض عقوبات أشد على حاالت الغش وتخفٌف الجزاءات فً  طبٌعة
 حالة المخالفات التً ال تكتسً أهمٌة كبٌرة.

 

 وفً هذا الصدد ٌقترح ما ٌلً:

 
 : مقتضٌات متعلقة بتخفٌف الجزاءات 

 

ال  خارج األجل فً مدةفً حالة اإلدالء باإلقرار  %2إلى  %52غرامة تخفٌض  
 تعدى ثالثٌن ٌوما؛ت
 

 ؛فً حالة األداء بتؤخٌر ال ٌتعدى ثالثٌن ٌوما %2إلى  %51تخفٌض ذعٌرة  
 

الواجبات التكمٌلٌة المترتبة فً حالة اإلدالء  على %2إلى  %52تخفٌض غرامة  
 القانونً؛التلقائً بإقرار تصحٌحً خارج األجل 

 

جبات اعلى الو %5 بتطبٌق إحداث جزاء خاص باإلقرار واألداء اإللكترونٌٌن، 
 .%52وذلك عوض غرامة  درهم، 5111المستحقة مع حد أدنى قدره 

 

 : مقتضٌات متعلقة بتشدٌد الجزاءات 
 

فً حالة تدخل اإلدارة عن طرٌق فرض الضرٌبة  %01إلى  %52رفع غرامة  
 بصورة تلقائٌة؛

 

فً حالة تصحٌح أساس فرض الضرٌبة مع رفع  %01إلى  %52امة رفع غر 
 للمكلفٌن بجمع الضرٌبة الُمِخلٌن %01إلى  %51ذعٌرة التحصٌل من 

فً حالة تصحٌح أساس فرض  %01إلى  %52رفع غرامة بالتزاماتهم و
 الضرٌبة للخاضعٌن للضرٌبة اآلخرٌن؛

 

 وتبسٌط مسطرة تطبٌقها.الجزاءات الجنائٌة فً حالة الغش المتعمد  الرفع من 
 

 اٌزمبدَ ٌمبػذحاعزثٕبء إدذاس  -5-6-1
 

الضرورٌة الكفٌلة بمحاربة التملص والتهرب الضرٌبٌٌن،  الوسائللتمكٌن االدارة من 
لتوصٌات المنبثقة عن المناظرة الوطنٌة الثانٌة حول الجباٌات، ٌقترح تدعٌم النظام تماشٌا مع ا

 ةالضرٌبإصدار  مكانٌةٌقضً بإتثناء من القواعد العامة للتقادم الجبائً الحالً بالتنصٌص على اس
حقوق خزٌنة الدولة بالنسبة قصد ضمان  سنوات، 20سنوات و فً حدود سقف  2جل بعد أ

 .للخاضعٌن للضرٌبة الذٌن لم ٌدلوا بإقراراتهم
 

 إدذاس ِغطشح خبطخ ثئِىب١ٔخ إ٠ذاع إلشاساد رظذ١ذ١خ-5-6-1
 

ت االستراتٌجٌة للمدٌرٌة العامة للضرائب والرامٌة الى ارساء فً إطار تفعٌل التوجها
عالقات تشاركٌة مبنٌة على الثقة المتبادلة مع الخاضعٌٌن للضرٌبة وقصد تمكٌن االدارة الجبائٌة 
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من تدارك االخطاء المادٌة الواردة فً االقرارات الجبائٌة، ٌقترح إحداث مسطرة مبسطة تمكن 
 .صحٌحٌةاع إقراراتهم التالخاضعٌن للضرٌبة من إٌد

 

 دك االؽالع رذػ١ُ -5-6-5
 

فً إطار الرإٌة االستراتٌجٌة لإلدارة الجبائٌة والهادفة إلى تحسٌن تدبٌر الملف الضرٌبً 
للملزم وذلك من أجل ضبط األسس المفروضة علٌها الضرٌبة وكذا المعلومات الالزمة إلنجاز 

الحالٌة التً تنظم حق االطالع المنصوص علٌه  المراقبة الضرٌبٌة، ٌقترح تحسٌن المقتضٌات
 :التالٌةالتدابٌر بمن المدونة العامة للضرائب  122بالمادة 

 

التنصٌص على إلزامٌة اإلدارة الضرٌبٌة بتوجٌه رسالة إلى الملزم وفق اإلجراءات  
من المدونة العامة للضرائب، تطلب منه اإلدالء بالوثائق  127المنصوص علٌها بالمادة 

 ؛المعلومات الموجودة بحوزتهو
 

 ؛توضٌح طبٌعة المعلومات أو الوثائق المطلوبة وكذا نوعها وطرٌقة تحمٌلها 
 

( ٌوما الموالٌة لتارٌخ 10بالرد على اإلدارة داخل أجل ثالثٌن )الخاضع للضرٌبة  إلزام 

 ؛تسلمه طلب االطالع السالف الذكر
 

االطالع وذلك بتطبٌق غرامة قدرها  الزٌادة فً مبلغ الجزاءات فً حالة اإلخالل بحق 
( درهم 307000( درهم عن كل ٌوم تؤخٌر فً حدود خمسٌن ألف )300خمسمائة )

 بالنسبة لكل طلب.
 

ادذاس اٌزضاِبد اٌخبػؼ١ٓ ٌٍؼش٠جخ ف١ّب ٠خض اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠جت  -5-6-2

 أْ رزؼّٕٙب اٌٛث١مخ ا١ٌّٕٙخ اٌخبطخ ثبٌخذِبد
 

ضرٌبة على الشركات وللضرٌبة على الدخل وللضرٌبة حالٌا، ٌتوجب على الخاضعٌن لل
على القٌمة المضافة أن ٌثبتوا فً الوثائق التً ٌسلمونها إلى زبنائهم أو إلى الغٌر، زٌادة على 
البٌانات المعتادة ذات الطابع التجاري، بعض المعلومات السٌما رقم التعرٌف الضرٌبً وثمن 

 دمة.وطبٌعة البضائع المبٌعة والخدمات المق
 

غٌر أن هذا االلتزام ال ٌشمل جمٌع الملزمٌٌن، نظرا لطبٌعة بعض المهن المزاولة من 
حكام مدونة التجارة كالمهن الحرة على سبٌل أطرف الخاضعٌن للضرٌبة و التً ال تسري علٌها 

 المثال.
 

 الخاضعٌن ٌلزمومن أجل تحقٌق العدالة الجبائٌة والشفافٌة، ٌقترح التنصٌص على مقتضى 
فً جمٌع الوثائق التً ٌسلمونها إلى زبنائهم أو للغٌر،  ٌبٌنواالذٌن لٌست لهم صفة تاجر على أن 

زٌادة على المعلومات المتعلقة بهوٌة البائع أو مقدم الخدمات، رقم تعرٌفهم الضرٌبً المسلم من 
 المصلحة المحلٌة للضرائب وكذا رقم القٌد فً الرسم المهنً. 
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 ح اٌّخظظخ ٌفذض اٌّذبعجخاٌّذ رخف١غ -5-6-1
 

من المدونة العامة للضرائب على أن المدة  I – 121تنص حالٌا مقتضٌات المادة 

المخصصة لفحص المحاسبة محددة فً ستة أشهر بالنسبة للمنشآت التً ٌقل رقم أعمالها عن 
 خمسٌن ملٌون درهم واثنى عشر شهرا بالنسبة للمنشآت التً تحقق رقم أعمال ٌفوق ذلك.

 
 ومن أجل تحسٌن مردودٌة ونجاعة فحص المحاسبة، ٌقترح تقلٌص المدة الزمنٌة كالتالً:

 

( أشهر بالنسبة للمنشآت التً ال ٌتجاوز رقم أعمالها 1( أشهر إلى ثالثة )4من ستة ) 

 ( ملٌون درهم، دون احتساب الضرٌبة؛30خمسٌن )
 

التً ٌفوق رقم أعمالها ( أشهر بالنسبة للمنشآت 4( شهرا إلى ستة )21من اثنى عشر ) 

 ( ملٌون درهم، دون احتساب الضرٌبة. 30خمسٌن )
 

 رؼ١ُّ اإللشاس ٚاألداء ثطش٠مخ إٌىزش١ٔٚخ -5-6-1
 

لتمكٌن جمٌع المقاوالت من االستفادة من اإلقرار واألداء بطرٌقة إلكترونٌة، ٌقترح تعمٌم 
ت كٌفما كان مبلغ رقم أعمالها ، على جمٌع المقاوال1025هذه اإللزامٌة، ابتداء من فاتح ٌناٌر 

وٌحدد شروط تطبٌق  باستثناء المقاوالت الخاضعة للضرٌبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافً.
 هذا التعمٌم بموجب نص تنظٌمً.

 

سلُ اٌزؼش٠ف اٌّٛدذ ٌٍّمبٌٚخ فٟ ج١ّغ  رؼ١ٌّٓضا١ِخ إإدذاس  -5-6-1

فٟ ج١ّغ اٌٛثبئك اٌزٟ ٠غٍّٙب اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ اٌٝ صثٕبئٗ ٚ

 االلشاساد اٌججبئ١خ
 

رقم التعرٌف الموحد للمقاولة فً جمٌع  تضمٌن لى إحداث الزامٌةإٌهدف التدبٌر المقترح 
لى زبنائه وفً جمٌع االقرارات الجبائٌة المنصوص علٌها إالوثائق التً ٌسلمها الخاضع للضرٌبة 

 فً المدونة العامة للضرائب.
 

مالئمة مسطرة إحداث المقاوالت للمقاولة ٌهدف الى  وللتذكٌر فإن رقم التعرٌف الموحد
 لٌة منح التعرٌف السالف الذكر.آلك من خالل تبسٌط وذ

 

اٌزٕظ١ض ػٍٝ ِطبثمخ اٚساق اثجبس إٌفمبد ٌؼ١ٍّبد فؼ١ٍخ ٌزغ١ٍُ  -5-6-01

 اٌغٍغ ٚاٌخذِبد
 

بائع حالٌا، تنص المقتضٌات الجبائٌة على وجوب إثبات شراء جمٌع السلع والخدمات من 
و أي ورقة إثبات اخرى بدون أي شرط ٌتعلق بمطابقة اوراق أخاضع للرسم المهنً بفاتورة 

 و تقدٌم الخدمات.أإثبات هذه النفقات لعملٌات حقٌقٌة لتسلٌم السلع 
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ٌقترح التنصٌص على تدبٌر ٌلزم الخاضع  جل محاربة ظاهرة الفاتورات الشكلٌة،أومن 
ء السلع والخدمات مطابقة لعملٌات فعلٌة لتسلٌم السلع وتقدٌم ن تكون عملٌات شراأللضرٌبة على 

 الخدمات.
 

IIII  ––  ِمـزـؼ١ـبد ِخـزـٍـفـخِمـزـؼ١ـبد ِخـزـٍـفـخ  
 

 اٌشعُ اٌج١ئٟ ػٍٝ اٌجالعز١ه  . أ
 

، إحداث رسم 1021للسنة المالٌة  21-223من قانون المالٌة رقم  21تم بموجب الفصل 

 الرسوم الجمركٌة. من تعرٌفة 17بٌئً على اللدائن ومصنوعاتها المصنفة بالفصل 
 

ة هذا حصٌل ترصدو البضاعة ٌطبق على قٌمة 1,5%وقد حددت نسبة هذا الرسم فً 

 ."البٌئة تحسٌنحماٌة وللصندوق الوطنً "ا لفائدة الرسم
 

والهدف من هذا الرسم هو تعبئة الموارد الضرورٌة لتؤهٌل قطاع تجمٌع وإعادة معالجة 
 النفاٌات من المواد البالستٌكٌة.

 

 "راتنجات"ٌا، تبٌن أن هذا الرسم ٌطبق كذلك على بعض المواد التً تعتبر كعمل
«résines»  بمفهوم تعرٌفة الرسوم الجمركٌة، لكنها ال تستعمل فً قطاع البالستٌك. وٌتعلق األمر

 سائلة أو عبارة عن عجائن تستعمل فً صناعة الصباغة. "راتنجات"أساسا ب
 

سم على المواد البالستٌكٌة فقط، ٌقترح عدم إخضاع وبهدف إعادة تؤطٌر تطبٌق هذا الر
من تعرٌفة الرسوم الجمركٌة من  17الراتنجات السائلة أو عبارة عن عجائن المصنفة بالفصل 

 مجال تطبٌق هذا الرسم.
 

باإلضافة إلى هذا وحتى ٌتسنى تخفٌض العبء الضرٌبً على المتعاملٌن الخاضعٌن 
طبٌق هذا الرسم لٌشمل المنتجات ، ٌقترح توسٌع مجال تللرسم البٌئً على مواد البالستٌك

من تعرٌفة الرسوم الجمركٌة. وسٌمكن  17المصنوعات من البالستٌك المصنفة خارج الفصل و

، مع الحفاظ على مستوى المداخٌل 1%إلى  1,5%هذا اإلجراء من تخفٌض نسبة هذا الرسم من 

 . ن درهمملٌو 255فً الرسم  المحصلة من خالل هذاالسنوٌة 
 

اٌؼ١ِّٛخ  اٌّؤعغبد ٌذْ ِٓ رذذ٠ذ أربٜٚ ادزالي األِالن اٌؼبِخ . ة

 ِٚزؼٙذٞ اٌشجىبد اٌؼبِخ ٌٍّٛاطالد  
 

ٌهدف هذا اإلجراء إلى فرض إتاوة سنوٌة ٌدفعها مستغلو الشبكات العامة للمواصالت 
قصد إقامة  الموضوعة رهن تصرفهم لفائدة الخزٌنة وذلك مقابل احتالل األمالك العامة للدولة

وستحدد مبالغ هذه  دعامات أو منشآت أو بنى تحتٌة موجهة إلقامة واستغالل شبكات المواصالت
 . اإلتاوات بنص تنظٌمً
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 اٌشعُ اٌّفشٚع ػٍٝ ػمٛد اٌزأ١ِٓ . د
 

منه  266خاصة المادة بالجهات  المتعلق 222-22فً إطار تفعٌل القانون التنظٌمً رقم 

بموجب قوانٌن المالٌة، للجهات التً على الدولة تخصٌصها  طبٌعة وحصص الموارد حددت ًتال
لتنتقل نسبتها لهذه الجهات  ةالرفع من حصة الرسم المفروض على عقود التؤمٌن المخصصٌقترح 

من خالل ٌادة من تعزٌز الموارد المخصصة للجهات ه الز. وستمكن هذ%10حالٌا إلى  %21من 

وسٌصل المبلغ المخصص لهذا الغرض،  .ٌون درهملم ,11463هذا الرسم بمبلغ إضافً ٌناهز 

 .1023ملٌون درهم خالل سنة  152443ملٌون درهم مقابل  302إلى  1024خالل سنة 
 

غٌرات الناتجة على تنزٌل الحسابٌن الجدٌدٌن متاللى إس السٌاق وبالنظر ففً نو
ندوق التضامن " و"صاالجتماعًمن الدستور، "صندوق التؤهٌل  221المنصوص علٌهما بالمادة 

حصة الجهات من حصٌلة الرسم المشار إلٌه أعاله  للحساب المرصد  رصدست، بٌن الجهات"
 . "صٌلة حصص الضرائب المرصدة للجهاتالصندوق الخاص لح": خصوصٌه المسمى ألمور

 

ِٕذخ رجذ٠ذ ِشوجبد إٌمً اٌطشلٟ ٌٍجؼبئغ ٌذغبة اٌغ١ش ِٚشوجبد   . س

اخً اٌٛعؾ اٌمشٚٞ ِٕٚذخ رىغ١ش إٌمً اٌؼِّٟٛ اٌجّبػٟ ٌألشخبص د

 ِشوجبد راد ِذشن ٌٍٕمً اٌطشلٟ ٌٍجؼبئغ ٌذغبة اٌغ١ش
 

مركبات ذات محرك للنقل الستفادة من منحة تكسٌر ٌهدف هذا اإلجراء إلى توسٌع اال
مركبات اللفائدة  220-21ها بقانون المالٌة رقم ٌالطرقً للبضائع لحساب الغٌر، المنصوص عل

أطنان، لتشمل المركبات التً ٌتجاوز وزنها  6جمالً المؤذون به محملة التً ٌفوق وزنها اإل

 أطنان. 143اإلجمالً المؤذون به محملة 
 

وسٌمكن توسٌع دائرة المستفٌدٌن من منحة التكسٌر المشار إلٌها أعاله من محاربة 
اإلجمالً  وزنها ٌتراوحالتً و مركبات النقل الطرقً للبضائع لحساب الغٌرل المتهالكة حظٌرةال

 أطنان. 6و  143المؤذون به محملة بٌن 
 

  اٌّٛاسد اٌّشطذح ٌٍجٙبد . ج
 

، منه266المتعلق بالجهات خاصة المادة  222-22فً إطار تفعٌل القانون التنظٌمً رقم 

الشركات والضرٌبة على الدخل، خالل سٌتم رفع الحصص المخصصة للجهات من الضرٌبة على 
 .% المطبقة حالٌا2بدل %  1بة نس لتنتقل إلىالسنة المقبلة، 

 

المتعلقة بالحصص المخصصة للجهات، خالل سنة  االعتماداتونتٌجة لذلك، ستناهز 
ملٌون درهم خالل سنة  60241ملٌون درهم، مقابل  247242، مبلغا إجمالٌا ٌقدر ب 1024

1023. 
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 ٌمبْٔٛ اٌّب١ٌخ  011-01رفؼ١ً ِمزؼ١بد اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  . ح
 

ن أخاصة تلك التً من المقرر ، 210-21رقم فعٌل مقتضٌات القانون التنظٌمً فً إطار ت

نوعٌن  1024مشروع قانون المالٌة لسنة ضمن ٌت ،1024من فاتح ٌناٌر  ابتداء التنفٌذتدخل حٌز 

 لتدابٌر:امن 
 

وتحٌٌن ، لدولةامٌزانٌة ة جدول توازن الموارد وتكالٌف عادة النظر فً هٌكلإتدابٌر تهم  
حداث إلى إ، باإلضافة المٌزانٌاتٌةٌضا الكراسات ألقانون المالٌة، والملحقة الجداول  تقدٌم

تسدٌدات والتخفٌضات فصل جدٌد فً مٌزانٌة التسٌٌر للمٌزانٌة العامة، مخصص لل
  ؛الضرٌبٌةواإلرجاعات 

 

 مقتضٌات جدٌدة فً قانون المالٌة. إدخالتفرض تدابٌر   
 

ف١ؼبد ٚاإلسجبػبد اٌزخٚ مخ ثبٌزغذ٠ذاداٌّزؼٍإٌفمبد "فظً جذ٠ذ ٠غّٝ إدذاس -0

 خ"اٌؼش٠ج١
 

 لقانون المالٌة، 210-21رقم  التنظٌمًمن القانون  36و 21و 22 وادتطبٌقا لمقتضٌات الم

"النفقات المتعلقة بالتسدٌدات والتخفٌضات  التسٌٌر ٌسمىمٌزانٌة  ضمنٌقترح إحداث فصل جدٌد 
  ".واإلرجاعات الضرٌبٌة

 

فً إطار تعزٌز شفافٌة  ،اتقدٌرٌطابعا  العتماداتهكون ٌالذي س، هذا الفصل إحداثٌندرج و
قواعد العادة النظر فً بعض إٌستوجب  مما ،صدقٌة المٌزانٌة أالمالٌة العمومٌة وترسٌخ مبد

 ة التً ترتكز خصوصا على:ٌة والمحاسباتٌالمٌزانٌ
 

تكالٌف المٌزانٌة ضمن اإلرجاعات الضرٌبٌة و فصل التسدٌدات والتخفٌضات ادراج 
 ؛على مستوى جدول التوازن مع إبرازه، العامة
 

 ةجمالٌة بدون  أٌإقانون المالٌة، بؤرقام من  -أ -الجدول بمبالغ الموارد الجبائٌة  تقدٌم  
 .اإلرجاعات الضرٌبٌةو من المنبع برسم التسدٌدات والتخفٌضاتمقاصة 

 

شفك ٌٍذٌٚخ ِغ١ش ثظٛسح اٚ ِ  دغبة خظٛطٟ ٌٍخض٠ٕخ ٌفبئذح ِجبٌغ دفغ  ِٕغ -6

اٌذٌٚخ  اخشِٓ ِشافك ِشفك ٚادغبة ِشطذ ألِٛس خظٛط١خ  ِٓ ؽشفِغزمٍخ 

ِفَٙٛ اِٛاي اٌّغبػذاد اٌّذفٛػخ أطاللب ِٓ  ٚدزف ، ِغ١ش ثظٛسح ِغزمٍخ

 اٌذغبثبد اٌّشطذح ألِٛس خظٛط١خ
 

دفع لمبالغ لقانون المالٌة كل  210-21من القانون التنظٌمً رقم  15تمنع مقتضٌات المادة 

و مرفق للدولة مسٌر بصورة مستقلة من طرف حساب مرصد ألفائدة حساب خصوصً للخزٌنة 
دفع مبالغ لفائدة المٌزانٌة  ترخص هالكن للدولة مسٌر بصورة مستقلة،و مرفق أخصوصٌة  ألمور
مرفق للدولة مسٌر بصورة أو من  من حساب مرصد ألمور خصوصٌة خالل السنة المالٌة العامة

 .قلةمست
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مالءمة النصوص التً تنظم الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة مع المقتضٌات الجدٌدة ول
 ألمورالسٌما تلك المتعلقة بدفع او تلقً مبالغ من طرف حسابات مرصدة  ،السالفة الذكر
ٌقترح تعدٌل الحسابات الخصوصٌة  و من مرافق للدولة مسٌرة بصورة مستقلة،أخصوصٌة 

 : بهدفه دناأللخزٌنة المذكورة 
 

و مرافق الدولة المسٌرة أالخصوصٌة للخزٌنة  تزوٌد الحسابات امكانٌة حذف . أ
و مرافق الدولة أبصورة مستقلة من طرف الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة 

 ؛المتعلقة بها المسٌرة بصورة مستقلة، وذلك بتغٌٌر المقتضٌات التشرٌعٌة
 
موال ألمٌزانٌة الدولة عبر مكونات أخرى فائدة لامكانٌة تحوٌل مبالغ  حذف . ب

 المساعدة؛
 
 ؛مبالغ من المٌزانٌة العامة تمكٌن هذه الحسابات من تلقً . ت
 
 .المٌزانٌة العامةتمكٌن هذه الحسابات من دفع مبالغ لفائدة  . ث

 
 التالٌة :الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة وتهم هذه التدابٌر 

 

 ؛صندوق محاربة آثار الجفاف .5
 ؛لشبابصندوق النهوض بتشغٌل ا .5
 ؛صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة .4
 ؛حصة الجماعات الترابٌة من حصٌلة الضرٌبة على القٌمة المضافة .3
 ؛تموٌل نفقات التجهٌز ومحاربة البطالة .2
 ؛صندوق الدعم لفائدة األمن الوطنً .1
 ؛صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبٌعٌة .7
 ؛الحساب الخاص بالصٌدلٌة المركزٌة .0
 ؛الخاص باستبدال أمالك الدولةالحساب  .9

 ؛مرصدات المصالح المالٌة .51
 ؛صندوق التنمٌة الفالحٌة .55
 ؛صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري .55
 ؛صندوق تحدٌث اإلدارة العمومٌة .54
 ؛الصندوق الوطنً الغابوي .53
 .الصندوق الخاص لدعم مإسسات السجون .52

 

ٍذغبثبد اٌمشٚع ٚدغبثبد اٌزغج١مبد فٟ طٕف ٚادذ ٌ دغبثبدرج١ّغ  -1

 « دغبثبد اٌز٠ًّٛ»
 

، عرفت حسابات التسبٌق وتقلٌص عددهاللخزٌنة فً إطار عقلنة الحسابات الخصوصٌة 
 حذفها نهائٌا. إلى أن تمخالل السنوات االخٌرة تنقٌحا تدرٌجٌا 
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خمسة أصناف للحسابات لذي ٌنص على ا ٌمًوتطبٌقا لمقتضٌات القانون التنظ
حسابات القروض وحسابات التسبٌقات فً صنف  تجمٌع متالخصوصٌة للخزٌنة عوض ستة. 

 "حسابات التموٌل". ٌسمى واحد للحسابات
 

  ثبألداءأِش ٌُ رىٓ ِذً  االعزثّبس اٌّشدٍخ اٌزٟ إٌغبء اػزّبداد . ر
 

تشمل اعتمادات االستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة بها، 
تصفٌتها ألسباب بنفقات قدٌمة لم تتمكن المصالح المختصة من  مبالغ مرتبطة بعملٌات تتعلق

 .إدارٌة أو مسطرٌة
 

  
 1024ولتسوٌة هذه الوضعٌة، ٌقترح إدراج مقتضى فً مشروع قانون المالٌة لسنـة 

وما قبل  1021ٌهدف إلى إلغـاء ، بقوة القانون، اعتمادات االستثمار المرحلة من السنوات المالٌة 

وما ٌلٌها والمتعلقة بعملٌات النفقات التً لم تكن محل أمر باألداء ما بٌن فاتح   1021إلى سنوات 

 .1023دٌسمبر  12و 1021ٌناٌر
 

 وٌتم تمدٌد هذا اإللغاء إلى عملٌات والتزامات الحسابات المرصدة ألمور خصوصٌة .
 

 ِب١ٌخإدذاس ِٕبطت  . د
 

على القطاعات  اموزعا مالٌمنصبا  13.726 حداثإ، 1024برسم السنة المالٌة  ٌقترح

 ا مالٌامنصب 30باإلضافة الى  المالٌة قانون بمشروع الوزارٌة والمإسسات وفق الجدول المتضمن

 .لحكومة ا ئٌسلر المخصصة
 

 اٌزأ١ً٘ ٚاٌّظبدلخ  . ر
  

  اٌزأ١ً٘ اٌزأ١ً٘ 11--  
  

 بداد إػبف١خ خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ فٟ ِجبي فزخ اػزّ -0-0
 

قانون المالٌة الحالً إلى الترخٌص ٌهدف التؤهٌل المقترح فً إطار أحكام مشروع 
لمواجهة حاجٌات مستعجلة أو  ،1024للحكومة بفتح اعتمادات إضافٌة بموجب مراسٌم خالل سنة 

 . غٌر متوقعة أثناء إعداد المٌزانٌة
 

 فً أقرب قانون للمالٌة. علٌها  ، على البرلمان بقصد المصادقةالمراسٌم وتعرض هذه
 

 خ ٌٍخض٠ٕخ خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ فٟ ِجبي إدذاس دغبثبد خظٛط١ -0-6
 

حسابات  ،خالل السنة بموجب مراسٌم حداث،إلالترخٌص للحكومة  التؤهٌل ٌهدف مقترح
لملحة ضرورة احالة االستعجال وال وذلك فً .1024خصوصٌة للخزٌنة خالل السنة المالٌة 

 .والغٌر متوقعة
 

   قانون للمالٌة.  قة علٌها فً اقرب تعرض هذه المراسٌم على البرلمان للمصادو
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 ظٛسح ِغزمٍخ خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ فٟ ِجبي إدذاس ِشافك اٌذٌٚخ اٌّغ١شح ث -0-1
 

مرافق جدٌدة للدولة  ،بمقتضى مراسٌم ،ن تحدثأللحكومة  ٌهدف هذا االجراء الترخٌص
  . 1024مسٌرة بصورة مستقلة، خالل السنة المالٌـة 

 

 قرب قانون للمالٌة.أقة علٌها فً هذه المراسٌم على البرلمان قصد المصاد عرضتو
 

اللجنتٌن المكلفتٌن بالمالٌة بالبرلمان مسبقا الحكومة إخبار  علىوجدٌر باإلشارة أنه 
 ه.اعالها خٌص المشار الٌا باستعمال التر

 

 ِشافك اٌذٌٚخ اٌّغ١شح ثظٛسح ِغزمٍخ . س
 

 ِشافك جذ٠ذح ٌٍذٌٚخ ِغ١شح ثظٛسح ِغزمٍخ إدذاس -0
 

ٌقترح تحوٌل المإسسات التالٌة  ارة الثقافة وتحسٌن خدماتها،وز مصالحفً إطار تحدٌث 
 الى مرافق للدولة مسٌرة بصورة مستقلة:

 

 بوجدةمسرح محمد السادس  
 

                  بلغت تكلفة. وقد  022سنة للعموم  بواب مسرح محمد السادس بوجدة أفتح تم  

العدٌد من كما ٌحتوي على  ،مقعد 2100 تقدر ب ستٌعابٌةا ةطاقب ملٌون درهم، 60زه إنجا

 .العروضالورشات التقنٌة والتكوٌن فً مهن 
 

، وكراء وضرر الدخول الى العوقد حقق هذا المسرح مداخٌل ذاتٌة عن طرٌق بٌع تذاك
 التكوٌن والندوات وكذلك العروض اإلشهارٌة.تنظٌم فضاءات العروض، و

 

 الوطنً للفنون الجمٌلة بتطوانالمعهد  
 

تقوٌة مداخٌله الذاتٌة قع بالنسبة للمعهد الوطنً للفنون الجمٌلة بتطوان، أن تتم ومن المتو
كراء  ، فضال عنمجاالت تدخلهوإنجاز الدراسات والخبرات فً  ،ٌةعبر تنظٌم دورات تكوٌن

 . النشطة الثقافٌةافضاءات 
 

 بالرباط ثراتالمعهد الوطنً لعلوم االثار وال 
 

 مإدى عنها، مثل تسوٌق  هخدمات الذي ستصبح لمعهدنشطة هذا اأ تعزٌز من المتوقع
 .رالتكوٌن المستم دورات ٌضا تنظٌمأ، إنجاز الدراسات والخبرات وبنشاطهاالنتاج المرتبط 

 

ِشافك اٌذٌٚخ اٌّغ١شح ثظٛسح ِغزمٍخ ِغ اٌزمط١غ اٌجٙٛٞ  ِخ رٛص٠غءِال -6

 اٌجذ٠ذ
 

توزٌع المراكز الجهوٌة إعادة النظر فً ٌقترح  فً إطار تنزٌل الجهوٌة المتقدمة،
لدولة مسٌرة بصورة مستقلة تابعة لوزارة الداخلٌة، من اجل مالئمتها مع لمرافق ك لالستثمار

 .كل جهةبمركز أي  ، 21مركز الى  24من وسٌنتقل عدد هذه المراكز  التقطٌع الجهوي الجدٌد،
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 زارة الصحة مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة التابعة لوولنفس الغاٌة، ستعرف 
  .الجهوي الجدٌد التقطٌع االعتبارٌؤخذ بعٌن  اتوزٌعوالتً تتشكل اغلبٌتها من مراكز استشفائٌة، 

 

 رغ١١ش ِشفك اٌذٌٚخ اٌّغ١ش ثظٛسح ِغزمٍخ -1
 

  "مصلحة التوجٌه والدعم" صبحت " مصلحة االستقبال والمساعدة وتقٌٌم البرامج" 
  

تغٌر تسمٌة  ، االجتماعٌةأة واألسرة والتنمٌة فً إطار إعادة هٌكلة وزارة التضامن والمر
  ."مصلحة التوجٌه والدعم"لتصبح  "مصلحة االستقبال والمساعدة وتقٌٌم البرامج"
 

 بالمهام التالٌة: تقوم المصلحة الحالٌة للتذكٌر فإن
 

تسهٌل جل أمن فً وضعٌة إعاقة شخاص تقدٌم المساعدات التقنٌة لفائدة األ 
 البٌداغوجٌة؛ األجهزةواقتناء ، جتماعًواالإدماجهم المهنً 

 

 مٌدان.الدعم الجمعٌات العاملة فً  
 

  هحخ وحذاد االَتبج إلداسح انسجىٌهحخ وحذاد االَتبج إلداسح انسجىٌيظيظ  
 

إطار إعطاء فعالٌة أكبر لمشارٌع تؤهٌل السجناء تمهٌدا إلعادة إدماجهم داخل المجتمع، فً 
 السجون وإعادة اإلدماج عملٌات التكوٌن المقدمة من طرف المندوبٌة العامة إلدارة ٌقترح توسٌع

 لى األنشطة الفالحٌة.إحرفٌة باإلضافة الفنٌة والنشطة األلٌشمل 
 

 هذا المرفق لٌصبح "مصلحة وحدات التكوٌن الفنً والحرفً"ٌقترح تغٌٌر تسمٌة  لذلك،
 .لٌتمشى مع الهٌكلة والمهام الجدٌدة لمصالح هذه اإلدارة

 

  اٌذغبثـبد اٌخظٛط١ـخ ٌٍخض٠ٕــخ . ص
 

 سإدذا -0
 

 "صندوق التأهٌل اإلجتماعً" و"صندوق التضامن بٌن الجهات" 
 

 ٌقترح إحداث، القانون التنظٌمً المتعلق بالجهات،و مقتضٌات الدستور، تنفٌدفً إطار 
  : مور خصوصٌةأل ٌنمرصد ٌنحساب

 

اإلجتًبعي" يىجه نسذ انعجض انحبطم في انجهبد في  انتأهيم"طُذوق  

 انتحتيخ وانتجهيضاد خظىطب: ًُيجبالد انتًُيخ انجششيخ وانج
 

 ؛وانكهشثبء انًبء انظبنح نهششة 
 

 انسكٍ انغيش انالئك؛ 
 

 انظحخ 
 

 انتشثيخ؛ 
 

 شجكخ انطشق وانًىاطالد. 
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 نهًىاسد يتكبفئضًبٌ تىصيع  ثهذف "طُذوق انتضبيٍ ثيٍ انجهبد" 

وانًجبدسح نذي  انعًملذساد  و تعضيض انتمهيض يٍ انتفبود ثيٍ انجهبدو

 وانجيئيخ. انثمبفيخ و االجتًبعيخو يجبل انتًُيخ االلتظبديخانجهبد في 

 

 رغ١١ش -6
 

 " صندوق التنمٌة القروٌة والمناطق الجبلٌة" 
 

 لتقلٌص الفوارق الترابٌةسٌتم وضع برنامج  ،السامٌة لصاحب الجاللة للتوجٌهات تنفٌذا
النظر فً المقاربة عادة إ ا البرنامج الىذوٌهدف ه ،1024واالجتماعٌة بالعالم القروي ابتداء من 

جل التخفٌف من حدة التفاوتات السوسٌواقتصادٌة بٌن أالتنمٌة المجالٌة واالجتماعٌة من المتعلقة ب
 وبٌن المناطق. الطبقات االجتماعٌة

 

 البنى التحتٌة والتجهٌزاتتخص  تم وضع خطة عمل مندمجةوعلى هذا األساس، 
نشطة المواكبة ألوا التربٌة(و الصحةوالقروٌة ونقط الماء  والمسالك ساسٌة )الطرقماعٌة األاالجت

قافً ثوالتنشٌط السوسٌو الهشاشةمكافحة و رة للدخل والشغلدنشطة الم)األ قافٌةثالسوسٌو
 والرٌاضً(.

 

 30ا درهم منها ملٌار 3346وسٌكلف إنجاز خطة العمل المشار إلٌها أعاله مبلغا ٌناهز

 ملٌارا مخصصة للبنٌات التحتٌة والتجهٌزات االجتماعٌة األساسٌة .
  

 : وفً هذا الصدد ٌقترح
 

 ؛بتعٌٌن الوزٌر المكلف بالفالحة آمرا بالصرف مكان رئٌس الحكومة 
 

ببرنامج القضاء على التفاوتات المجالٌة تحمل هذا الحساب للنفقات المتعلقة  
 .القروي واالجتماعٌة بالعالم

 

  "المرصدة للجهاتحصٌلة حصص الضرائب لوق الخاص الصند " 
 

الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة المخصصة لتموٌل التنمٌة وتنسٌق تدخالت  فً إطار عقلنة
جل أمن  حصص الضرائب المرصدة للجهات، ٌقترح تغٌٌر الصندوق الخاص لحصٌلة الجهوٌة،

وبالتالً  نون التنظٌمً للجهات،بمقتضى القا المنصوص علٌهاالمساهمات  مجموعتمكٌنه من تلقً 
 سٌشكل هذا الحساب الوعاء الوحٌد للموارد المخصصة للجهات. 

 

ستوزع على  1024سنة ملٌون درهم  2.27172هذا الحساب  سقف نفقاتوسٌبلغ حجم 

 :النحو التالً
 

 الحصص من الضرٌبة على الشركات والضرٌبة على الدخل المرصدة للجهات، 
 ملٌون درهم؛ 531561بمبلغ  واحدةكل عن  0%والمحدد فً 

 

 ؛ملٌون درهم 215بمبلغ مٌن ؤحصٌلة الرسم على عقود التمن  %01 
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ملٌون  0111والتً ستبلغ  مٌزانٌة العامةمن الالتكمٌلٌة السنوٌة  خصصاتالم 
 .0153السنة المالٌة  برسمدرهم 

 
  "صندوق النهوض بالفضاء السمعً البصري و باإلعالنات وبالنشر العمومً" 

 

لى تمكٌن هذا الحساب من تحمل النفقات المرصودة لدعم االنتاج إٌرمً التغٌٌر المقترح 
 االجنبً بالمغرب لألعمال السمعٌة والبصرٌة والسٌنما.

 

لى تعزٌز القدرة التنافسٌة للمغرب فً مٌدان إالتعدٌل، ٌهدف جدٌر باإلشارة إلى أن هذا 
 سنة فًنه أ، علما دولالمنافسة بٌن ال شدةسٌاق ٌتسم جنبٌة، فً فالم السٌنمائٌة األتصوٌر األ

 200بالمغرب بلغت قٌمتها  فً االنتاج السٌنمائً والتلفزي االجنبً اتاستثمار إنجازتم  1022

 .ملٌون دوالر
 

 "صندوق تضامن مؤسسات التأمٌن" 
  

على إثر المقترح إلى إعادة النظر فً الحصة العائدة لهذا الحساب  التغٌٌرٌهدف  
للمٌزانٌة العامة والحسابات الخصوصٌة  المرصدةساس احتساب حصة ناتج هذا الرسم أراجعة م

 : للخزٌنة المعنٌة كما ٌلً
 

 ؛مخصصة الصندوق الخاص لحصٌلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 01% 
 

 : فً حدود سٌخصص %01الباقً أي  
 

 ؛ نهًيضاَيخ انعبيخ 51% 
 

 ؛نظُذوق تضبيٍ يؤسسبد انتبييٍ% 25 
 

 .طُذوق دعى انتًبسك االجتًبعي% 25 
 

  "صندوق دعم التماسك االجتماعً" 
 

"صندوق التبغ لمنح ، ٌقترح دمج الحسابات الخصوصٌة  للخزٌنة عقلنةفً إطار 
 ."صندوق دعم التماسك االجتماعًو"المساعدات" 

 

اخلٌة فإن الحصة العائدة لصندوق دعم التماسك االجتماعً برسم الضرٌبة الد ذلكونتٌجة ل
حصة "صندوق التبغ لمنح  %077تشكل منها  ،%372الى  %273ستنتقل من  على االستهالك،

 المساعدات".
 

منح مساعدات على  ٌعمل علىوتجدر اإلشارة إلى أن صندوق التبغ لمنح المساعدات 
عانات خاصة لفائدة الموظفٌن السابقٌن لإلدارة ولذوي حقوقهم الذٌن ال إشكل تعوٌضات و

 ،درهم  300ساوي تو أقل ات شهرٌة تو الذٌن ٌحصلون على معاشأن من أنظمة التقاعد ٌستفٌدو

 ن فصاعدا صندوق دعم التماسك االجتماعً.من اآلهذه المهمة بسٌضطلع و
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"الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون  الحساب المرصد ألمور خصوصٌة المسمى" 

  "الخلٌجً
 

المبالغ المدفوعة لفائدة  احتسابمن  المعنً الحساب لى تمكٌنإ مقترح التغٌٌر هذاٌرمً 
جل تمكٌنها من تموٌل برامجها ومشارٌعها التنموٌة المتوقعة فً اطار أالمإسسات العمومٌة من 

 .استراتٌجٌاتها القطاعٌة
 

 "الصندوق الخاص بالطرق"   
 

حكام األ نفٌذالنفقات المتعلقة بت من تحمل لى تمكٌن هذا الصندوقإٌهدف التعدٌل المقترح 
لى التعوٌضات عن نزع إ باإلضافة القضائٌة المرتبطة بإنجاز البنٌة التحتٌة الطرقٌة التابعة للدولة

 . مبالغ تملٌك العقاراتو الملكٌة للمنفعة العامة
  

   "صندوق تحدٌد الملك العام البحري والمٌنائً" 
 

ن تحمل المساهمة فً ٌسعى هذا االجراء الى توسٌع مجال عمل هذا الحساب لتمكٌنه م
حول  خاصالطار اتفاقٌة الشراكة بٌن القطاعٌن العام وإتموٌل الدراسات واالشغال المنجزة فً 

الملك البحري صٌانة واستغالل و تهٌئةو إنجازحماٌة وتثمٌن الملك العام البحري وبرامج 
 .والمٌنائً 

 

تغٌٌر تسمٌة هذا ه، سٌتم عالأجل مالئمة هذا الحساب مع المهام الجدٌدة المذكورة أومن 
"صندوق تحدٌد وحماٌة وتثمٌن الملك العام البحري  لٌصبح  على النحو التالً الصندوق

 .والمٌنائً"
  

  " صندوق تنمٌة الصٌد البحري " 
 

شغال ألتمكٌنه من تحمل المساهمة فً تموٌل  ٌقترح توسٌع مجال تدخل هذا الصندوق،
جمعٌات الودعم األنشطة المتعلقة ب اع الصٌد البحريالمشارٌع التنموٌة لقطتقوٌة ومواكبة 

دعم عملٌات  كذلكو ،المكونة حصرٌا من النساء الناشطات بقطاع الصٌد البحريتعاونٌات الو
  .ذاإلنقاصالح وترمٌم وحدات وقوارب إإنقاد األرواح البشرٌة فً البحر بالنسبة لعملٌات 

 

  "تحسٌن البٌئة الصندوق الوطنً لحماٌة و" 
 

من  %10برصد  ًخصوصالموارد هذا الحساب  عزٌزرمً التعدٌل المقترح الى تٌ

المتعلق بتدبٌر النفاٌات  16-00حصٌلة الغرامات المتعلقة بمخالفات مقتضٌات القانون رقم 

وتوسٌع مجال تدخله من خالل تحمله النفقات المتعلقة بتشجٌع القٌام بالمشارٌع  والتخلص منها،
 ٌة فً مٌدان تثمٌن النفاٌات.النموذجٌة االستثمار

 
 ة المستدامةتنمٌإلدخال مفهوم ال هذا الحسابوموضوع غٌر تسمٌة تتوفً هذا الصدد س

 ." الصندوق الوطنً لحماٌة البٌئة والتنمٌة المستدامة" صبحٌل



 6102ــبٌـ١ــخ ٌغــٕـخ ِــشـشٚع لــبٔــْٛ اٌّ

 

 011   مذكرة تقدٌم

 

 
  " الصندوق الوطنً للعمل الثقافً " 

 

النفقات تحمل ٌنه من لتمكحساب ٌهدف التعدٌل المقترح الى توسٌع مجال تدخل هذا ال
 مع الوزارة المكلفة بالثقافة. الموقعة شراكةالالمساهمات المدفوعة بموجب اتفاقٌات المتعلقة ب

 

 دزف -1
 

حساب  » صندوق الموازنة والتنمٌة الجهوٌة«الحساب المرصد ألمور خصوصٌة " 

حساب النفقات من  » النفقات من المخصصات "الصندوق الخاص بالتنمٌة الجهوٌة

  "صندوق تنمٌة الجماعات المحلٌة وهٌئاتها«المخصصات
 

حداث الحسابات إفً إطار عقلنة الحسابات الخصوصٌة من خالل تقلٌص عددها، وبعد 
المرصدة ألمور خصوصٌة التً نص علٌها الدستور لفائدة الجهات، ٌقترح حذف الحسابات 

 السالفة الذكر والتً لم ٌعد لوجودها أي مبرر.
 

  " صندوق التبغ لمنح المساعدات " صد ألمور خصوصٌة المسمىالحساب المر 
 

"صندوق التبغ لمنح المساعدات"  المسمى ٌقترح حذف الحساب المرصد ألمور خصوصٌة
 خٌر.ورصد موارده ونفقاته لهذا األ ،"دعم التماسك االجتماعً صندوق" فً دمجهبعد 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
  



 



 

 

 

 

 المالحقالئحـة 
 

 
 
 

و المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية أالوزارات  حسب: التوزيع  1ملحق رقم 

مقارنة مع قانون  2016مشروع قانون المالية لسنة برسم  العامة 

 .2015المالية لسنة 

 

 
بمرافق  و المؤسسات للنفقات الخاصةأالوزارات  حسب: التوزيع  2ملحق رقم 

مشروع قانون المالية لسنة برسم  الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 .2015مقارنة مع قانون المالية لسنة  2016

 

 
و المؤسسات لنفقات الحسابات المرصدة أالوزارات  حسب: التوزيع  3ملحق رقم 

برسم  و حسابات النفقات من المخصصات  خصوصيةألمور 

مقارنة مع قانون المالية لسنة  2016مشروع قانون المالية لسنة 

2015. 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  :1ملحق رقم 
المؤسسات للنفقات الخاصة  الوزارات أو حسبالتوزيع 

 2016مشروع قانون المالية لسنة  برسمبالميزانية العامة 

 2015مقارنة مع قانون المالية لسنة 
  



 



التوزيع على الوزارات أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2016
 مقارنة مع قانون المالية لسنة 2015  (1/2)

- بالدرهم -
التسيير االستثمار

(اعتمادات األداء) المجموع االجمالي
الموظفون و األعوان المعدات و النفقات المختلفة المجموع

آمر بالصرف 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 التغيرات %

جاللة الملك 26 292 000 26 292 000 517 164 000 517 164 000 543 456 000 543 456 000   543 456 000 543 456 000 0,00  

البالط الملكي 422 506 000 433 865 000 1 500 183 000 1 504 183 000 1 922 689 000 1 938 048 000 131 608 000 131 608 000 2 054 297 000 2 069 656 000 0,75  

مجلس النواب 338 521 000 341 221 000 73 900 000 73 900 000 412 421 000 415 121 000 20 000 000 20 000 000 432 421 000 435 121 000 0,62  

مجلس المستشارين 264 693 000 197 058 000 47 850 000 45 000 000 312 543 000 242 058 000  2 850 000 312 543 000 244 908 000 -21,64  

رئيس الحكومة 89 250 000 90 206 000 467 127 000 518 599 000 556 377 000 608 805 000 704 000 000 764 000 000 1 260 377 000 1 372 805 000 8,92  

المحاكم المالية 204 173 000 210 633 000 40 000 000 41 200 000 244 173 000 251 833 000 30 000 000 33 800 000 274 173 000 285 633 000 4,18  

وزارة العدل والحريات 3 758 484 000 3 758 500 000 385 333 000 385 333 000 4 143 817 000 4 143 833 000 306 450 000 306 450 000 4 450 267 000 4 450 283 000 0,00  

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 1 489 530 000 1 761 500 000 586 000 000 586 000 000 2 075 530 000 2 347 500 000 183 000 000 205 000 000 2 258 530 000 2 552 500 000 13,02  

وزارة الداخلية 15 573 128 000 16 250 815 000 3 363 622 000 3 583 622 000 18 936 750 000 19 834 437 000 2 006 888 000 2 006 888 000 20 943 638 000 21 841 325 000 4,29  

وزارة اإلتصال 70 907 000 70 925 000 1 184 020 000 1 213 770 000 1 254 927 000 1 284 695 000 387 780 000 395 480 000 1 642 707 000 1 680 175 000 2,28  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر  5 384 535 000 5 803 000 000 2 840 000 000 3 193 500 000 8 224 535 000 8 996 500 000 800 000 000 896 000 000 9 024 535 000 9 892 500 000 9,62  

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  39 809 423 000 38 924 937 000 4 042 369 000 4 044 984 000 43 851 792 000 42 969 921 000 2 467 500 000 2 783 445 000 46 319 292 000 45 753 366 000 -1,22  

وزارة الصحة 7 441 876 000 7 523 969 000 4 154 500 000 4 256 965 000 11 596 376 000 11 780 934 000 1 500 000 000 2 500 000 000 13 096 376 000 14 280 934 000 9,04  

وزارة االقتصاد والمالية 2 208 569 000 2 259 739 000 378 490 000 383 690 000 2 587 059 000 2 643 429 000 200 910 000 189 070 000 2 787 969 000 2 832 499 000 1,60  

وزارة االقتصاد والمالية -تحمالت مشتركة-     52 624 000 000 38 182 000 000 17 884 000 000 20 868 000 000 70 508 000 000 59 050 000 000 -16,25  

وزارة االقتصاد والمالية-التسديدات والتخفيضات 
واإلرجاعات الضريبية-

  5 260 000 000  5 260 000 000

وزارة السياحة 174 894 000 175 133 000 90 067 000 96 561 000 264 961 000 271 694 000 458 677 000 526 837 000 723 638 000 798 531 000 10,35  

األمانة العامة للحكومة 55 050 000 59 366 000 15 770 000 15 770 000 70 820 000 75 136 000 840 000 840 000 71 660 000 75 976 000 6,02  

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 818 230 000 818 535 000 233 028 000 237 668 000 1 051 258 000 1 056 203 000 6 193 000 000 6 899 221 000 7 244 258 000 7 955 424 000 9,82  

وزارة الفالحة والصيد البحري 800 655 000 800 782 000 2 151 482 000 2 246 638 000 2 952 137 000 3 047 420 000 7 291 190 000 8 256 400 000 10 243 327 000 11 303 820 000 10,35  

وزارة الشباب و الرياضة 450 395 000 460 596 000 191 000 000 191 000 000 641 395 000 651 596 000 1 000 000 000 1 300 000 000 1 641 395 000 1 951 596 000 18,90  

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 414 789 000 480 716 000 2 205 000 000 2 416 000 000 2 619 789 000 2 896 716 000 961 235 000 961 235 000 3 581 024 000 3 857 951 000 7,73  

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون 
العامة والحكامة 

31 508 000 31 264 000 37 265 000 37 762 000 68 773 000 69 026 000 12 540 000 12 240 000 81 313 000 81 266 000 -0,06  

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني  134 467 000 131 719 000 122 037 000 166 582 000 256 504 000 298 301 000 299 800 000 334 700 000 556 304 000 633 001 000 13,79  

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة  493 336 000 481 576 000 468 416 000 535 993 000 961 752 000 1 017 569 000 3 041 836 000 3 630 986 000 4 003 588 000 4 648 555 000 16,11  

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 212 203 000 204 052 000 261 419 000 302 607 000 473 622 000 506 659 000 2 295 800 000 2 285 250 000 2 769 422 000 2 791 909 000 0,81  

وزارة الثقافة 215 660 000 209 207 000 182 000 000 182 000 000 397 660 000 391 207 000 230 000 000 300 000 000 627 660 000 691 207 000 10,12  

وزارة السكنى و سياسة المدينة 178 461 000 175 175 000 73 941 000 90 189 000 252 402 000 265 364 000 576 947 000 563 752 000 829 349 000 829 116 000 -0,03  

وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية 183 340 000 180 381 000 284 550 000 286 950 000 467 890 000 467 331 000 57 600 000 60 600 000 525 490 000 527 931 000 0,46  



التوزيع على الوزارات أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2016
 مقارنة مع قانون المالية لسنة 2015  (2/2)

- بالدرهم -
التسيير االستثمار

(اعتمادات األداء) المجموع االجمالي
الموظفون و األعوان المعدات و النفقات المختلفة المجموع

آمر بالصرف 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 التغيرات %

   الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع 
المدني

28 175 000 27 000 000 7 500 000 9 000 000 35 675 000 36 000 000 8 000 000 6 000 000 43 675 000 42 000 000 -3,84  

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة 
العمومية و تحديث االدارة

58 984 000 56 619 000 32 880 000 32 880 000 91 864 000 89 499 000 28 130 000 28 130 000 119 994 000 117 629 000 -1,97  

إدارة الدفاع الوطني 22 221 301 000 22 820 801 000 5 375 010 000 5 517 510 000 27 596 311 000 28 338 311 000 4 315 990 000 4 293 490 000 31 912 301 000 32 631 801 000 2,25  

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير

52 474 000 52 664 000 71 897 000 69 897 000 124 371 000 122 561 000 2 685 000 5 685 000 127 056 000 128 246 000 0,94  

النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية     3 000 000 000 3 300 000 000   3 000 000 000 3 300 000 000 10,00  

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان 7 201 000 7 703 000 13 500 000 13 500 000 20 701 000 21 203 000 10 800 000 10 800 000 31 501 000 32 003 000 1,59  

المندوبية السامية للتخطيط 302 923 000 303 370 000 134 727 000 139 094 000 437 650 000 442 464 000 30 718 000 30 885 000 468 368 000 473 349 000 1,06  

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 463 280 000 464 260 000 72 970 000 76 200 000 536 250 000 540 460 000 156 030 000 157 000 000 692 280 000 697 460 000 0,75  

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني  99 280 000 99 463 000 510 421 000 541 122 000 609 701 000 640 585 000 181 400 000 268 900 000 791 101 000 909 485 000 14,96  

47 051 000 وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية 97 463 000 504 017 000 504 700 000 551 068 000 602 163 000 98 472 000 87 000 000 649 540 000 689 163 000 6,10  

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 
الهجرة

23 184 000 23 678 000 368 000 000 402 000 000 391 184 000 425 678 000 46 200 000 98 600 000 437 384 000 524 278 000 19,87  

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 894 382 000 894 557 000 596 670 000 596 670 000 1 491 052 000 1 491 227 000 159 000 000 159 000 000 1 650 052 000 1 650 227 000 0,01  

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي 65 951 000 67 031 000 45 000 000 45 000 000 110 951 000 112 031 000 12 000 000 12 000 000 122 951 000 124 031 000 0,88  

المجموع االجمالي 105 509 061 000 106 775 771 000 33 629 125 000 35 101 203 000 194 762 186 000 188 618 974 000 54 091 026 000 61 392 142 000 248 853 212 000 250 011 116 000 0,47  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :2ملحق رقم 
 و المؤسسات للنفقات الخاصةأالوزارات  حسبالتوزيع 

مشروع قانون  برسمبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 مقارنة مع قانون المالية 2016المالية لسنة 
 2015لسنة 

  



 



 التوزيع على الوزارات أو المؤسسات للنفقات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
2016 برسم مشروع قانون المالية لسنة    2015 مقارنة مع قانون المالية لسنة 

- بالدرهم-

نفقات االستغالل نفقات االستثمار (اعتمادات األداء) المجموع

آمر بالصرف 2015 2016 2015 2016 2015 2016 التغيرات %

رئيس الحكومة 8 000 000 18 000 000   8 000 000 18 000 000 125,00  

وزارة العدل والحريات 900 000 900 000   900 000 900 000 0,00  

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 20 000 000 20 000 000   20 000 000 20 000 000 0,00  

وزارة الداخلية 243 500 000 245 000 000   243 500 000 245 000 000 0,62  

وزارة اإلتصال 12 500 000 12 500 000 9 110 000 9 110 000 21 610 000 21 610 000 0,00  

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  5 000 000 5 000 000   5 000 000 5 000 000 0,00  

وزارة الصحة 951 500 000 963 045 000 104 000 000 84 000 000 1 055 500 000 1 047 045 000 -0,80  

وزارة االقتصاد والمالية 75 000 000 85 000 000 1 000 000  76 000 000 85 000 000 11,84  

وزارة السياحة 46 795 000 46 795 000 17 000 000 17 000 000 63 795 000 63 795 000 0,00  

األمانة العامة للحكومة 13 000 000 13 000 000   13 000 000 13 000 000 0,00  

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 179 500 000 174 500 000 579 000 000 576 300 000 758 500 000 750 800 000 -1,02  

وزارة الفالحة والصيد البحري 62 350 000 62 850 000 24 000 000 24 000 000 86 350 000 86 850 000 0,58  

وزارة الشباب و الرياضة 43 800 000 43 800 000   43 800 000 43 800 000 0,00  

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 20 000 000 20 000 000   20 000 000 20 000 000 0,00  

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني  2 500 000 2 500 000 1 280 000 1 280 000 3 780 000 3 780 000 0,00  

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة  52 486 000 52 986 000 38 570 000 38 570 000 91 056 000 91 556 000 0,55  

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 49 000 000 49 000 000 1 000 000 1 000 000 50 000 000 50 000 000 0,00  

وزارة الثقافة 2 300 000 4 300 000   2 300 000 4 300 000 86,96  

وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية 200 000 200 000   200 000 200 000 0,00  

إدارة الدفاع الوطني 339 701 000 330 020 000 3 000 000 3 000 000 342 701 000 333 020 000 -2,82  

المندوبية السامية للتخطيط 24 930 000 27 061 000 15 700 000 18 700 000 40 630 000 45 761 000 12,63  

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 14 000 000 14 000 000   14 000 000 14 000 000 0,00  

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني  28 000 000 29 000 000 8 300 000 8 300 000 36 300 000 37 300 000 2,75  

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 5 500 000 5 500 000   5 500 000 5 500 000 0,00  

2 200 462 000 المجموع االجمالي  2 224 957 000 801 960 000 781 260 000 3 002 422 000 3 006 217 000 0,13  



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

   :3ملحق رقم 
المؤسسات لنفقات الحسابات  الوزارات أو حسبالتوزيع 

و حسابات النفقات من  خصوصيةالمرصدة ألمور 

مقارنة  2016مشروع قانون المالية لسنة  برسمالمخصصات 

 2015مع قانون المالية لسنة 
 



 



التوزيع على الوزارات أو المؤسسات
لنفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات  

2015 مقارنة مع قانون المالية لسنة 2016 برسم مشروع قانون المالية لسنة   
(1/2)

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
- بالدرهم-

التغيرات 2016نفقات 2015نفقات بيان الحسابآمر بالصرف
%

حسابات متعددة اآلمرين بالصرف

  90 000 00090 000 0000,00الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل

  5 000 0005 000 0000,00صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية

   صندوق محاربة آثار الجفاف

  680 000 000710 000 0004,41صندوق النهوض بتشغيل الشباب

  114 000 000114 000 0000,00صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 

  42,41-3 000 000 0001 727 785 000صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

رئيس الحكومة

  300 000 000300 000 0000,00صندوق الخدمة األساسية للمواصالت

  3 095 996 0003 095 996 0000,00صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  صندوق التأهيل اإلجتماعي

وزارة العدل والحريات
  400 000 000400 000 0000,00الصندوق الخاص لدعم المحاكم

  160 000 000160 000 0000,00صندوق التكافل العائلي

وزارة الداخلية

   الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس

  1,23-24 084 429 00023 789 143 000حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

  200 000 000200 000 0000,00الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية

  1 075 856 0004 192 404 000289,68الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

  566 500 000566 500 0000,00تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

  30 000 00030 000 0000,00صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

  508 427 000508 427 0000,00الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر

  464 000 000714 000 00053,88صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة

  200 000 000200 000 0000,00صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

  صندوق التضامن بين الجهات

  370 000 000370 000 0000,00صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وباإلعالنات وبالنشر العموميوزارة اإلتصال

  22 500 00022 500 0000,00الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 

  1 000 000 0001 000 000 0000,00الحساب الخاص بالصيدلية المركزيةوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

  12,20-1 640 000 0001 440 000 000الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

  100 000 000100 000 0000,00الحساب الخاص بنتاج اليانصيب

صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف 
رقابة ومراقبة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين

   

  350 000 000350 000 0000,00مرصدات المصالح المالية

  10 000 00010 000 0000,00صندوق االصالح الزراعي

   األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عمالت أجنبية

   الصندوق الخاص بالزكاة

  560 000 000567 000 0001,25صندوق تضامن مؤسسات التأمين

   صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

  800 000 000800 000 0000,00صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية



التوزيع على الوزارات أو المؤسسات
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التغيرات 2016نفقات 2015نفقات بيان الحسابآمر بالصرف
%

وزارة االقتصاد والمالية

   صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة

  3 870 000 0004 200 000 0008,53صندوق دعم التماسك االجتماعي

   الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي

  390 000 000390 000 0000,00صندوق محاربة الغش الجمركي

  360 000 000360 000 0000,00صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
  2 200 000 0002 500 000 00013,64الصندوق الخاص بالطرق

  16 000 00016 000 0000,00صندوق تحديد وحماية وتثمين األمالك العامة البحرية والمينائية

وزارة الفالحة والصيد البحري

  500 000 000500 000 0000,00صندوق التنمية الفالحية

  75 000 00080 000 0006,67صندوق تنمية الصيد البحري

  1 324 000 0001 324 000 0000,00صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية

  800 000 000800 000 0000,00الصندوق الوطني لتنمية الرياضةوزارة الشباب و الرياضة

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

   الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

  200 000 000200 000 0000,00الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة

   صندوق التنمية الطاقية

  20 000 00020 000 0000,00الصندوق الوطني للعمل الثقافيوزارة الثقافة

  17,36-2 420 000 0002 000 000 000صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضريوزارة السكنى و سياسة المدينة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة

  10 000 00010 000 0000,00صندوق تحديث اإلدارة العمومية

إدارة الدفاع الوطني

صندوق مشاركة  القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية 
والدعم برسم التعاون الدولي

 200 000 000 

  40 000 00050 000 00025,00صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر
  400 000 000500 000 00025,00الصندوق الوطني الغابوي

  16 000 00016 000 0000,00صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 
وشؤون الهجرة

الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين 
بالخارج وشؤون الهجرة

 30 000 000 

  120 000 000120 000 0000,00الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجونالمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

  52 587 708 00054 778 755 0004,17مجموع الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

  حسابات النفقات من المخصصات
- بالدرهم-

التغيرات 2016نفقات 2015نفقات بيان الحسابآمر بالصرف
%

   النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراويةرئيس الحكومة

إدارة الدفاع الوطني
  10 200 000 00010 800 000 0005,88اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية

   صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

  500 000500 0000,00الصندوق الخاص بالعالقات العامةالمندوبية السامية للتخطيط

  10 200 500 00010 800 500 0005,88مجموع حسابات النفقات من المخصصات   
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